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Anotācija
Viens no neatņemamiem ikdienas politikas procesiem ir lēmumu pieņemšana, kas var tikt veikta
šaurākā un plašākā lokā. Viens no veidiem kā pieņemt politiskus lēmumus, jo īpaši politiski
jūtīgus, ir izmantojot sociālos paktus, kas ir nacionālā līmeņa vienošanās starp valdību no vienas
puses un sociālajiem partneriem (arodbiedrībām, uzņēmēju intereses pārstāvošām organizācijām)
no otras puses par sociālekonomiskajiem jautājumiem. Ja rīcībpolitika tiek ieviesta šādā veidā,
tad pamata jautājums ir, kādēļ demokrātiski ievēlēta valdība, kurai piešķirts mandāts
rīcībpolitikas īstenošanai ir ieinteresētas šīs varas dalīšanā ar sociālajiem partneriem un, kādēļ
sociālie partneri ir ieinteresēti ne tikai ietekmēt valdības rīcībpoltiku, bet kļūt līdzatbildīgi par tas
ietekmi, jo sociālais pakts ir vienošanās, kas uzliek saistošus pienākumus kā vienai tā otrai pusei.
Tādēļ ir būtiski izzināt pie kādiem apstākļiem, nosacījumiem, valdības un sociālie partneri drīzāk
būs ieinteresēti sadarboties, proti, kas paaugstina iespējamību par savstarpēji saskaņotas
rīcībpoltikas īstenošanu.
1980.gados un 1990.gados astoņās no tā laika piecpadsmit ES dalībvalstīm valdība ar sociālajiem
partneriem centās noslēgt sociālos paktus, kā izskaidrojums šādai rīcībai tiek minēta vēlēšanās
izpildīt Māstrihtas kritērijus un kļūšana par EMS dalībvalsti. Balstoties uz šo valstu pieredzes tika
izstrādāti pieņēmumi, pie kuriem iespējamība, ka tiks noslēgts sociālais pakts ir lielāka, taču šie
pieņēmu ir izstrādāti balstoties uz tā laika ES dalībvalstu, lai arī visām jaunajām ES dalībvalstīm,
kas par tādām kļuva 2004. un 2007.gadā dalība Ekonomikas un monetārajā savienībā ir obligāta
un kopš 2007.gada divno Centrālās un Austrumeiropas dalībvalstīm ir kļuvušas par Ekonomikas
un monetārās savienības dalībvalstīm – Slovēnija 2007.gadā un Slovākija 2009.gadā.
Līdz ar to par darba mērķi tika izvirzīts izpētīt vai iemesli, kas bijuši pamatā sociālo paktu
izveidei Rietumeiropā Ekonomikas un monetārās kontekstā ir bijuši arī par iemeslu sociālo paktu
(ne)izveidei Slovēnijā un Slovākijā un pārbaudītu darbā izvirzīto hipotēzi, ka lai izpildītu
Māstrihtas kritērijus un kļūtu par Ekonomikas un monetārās savienības dalībvalstīm Slovēnijā un
Slovākijā tika noslēgti sociālie pakti, tādu pašu iemeslu dēļ kā Rietumeiropā.
Darbā izvirzītā hipotēze netika pierādīta, jo, lai arī Slovēnijā tika noslēgts sociālais pakts, lai
veicinātu valsts ekonomikas attīstību atbilstoši konverģences kritērijiem, tomēr tāds netika
noslēgts Slovākijā.
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Abstract
One of the main processes of everyday political life is decision making, which can be done within
smaller or a bigger circles. One of the ways how to make political decisions, especially
concerning politically sensitive or controversial questions such as welfare state cuts, is the
conclusion of social pacts: An agreement at the national level between the government on the one
side and the social partners (labour unions and the representatives of business interests) on the
other side. If a policy is implemented with the help or assistance of a social pact a logical
question is: Why is a democratically elected government, which has the legitimate mandate to
create and implement policy, willing to share this power with the social partners? From the
analytical point of view there is also the question why social partners are interested not only in
influencing the decision making process, but also in becoming jointly) responsible for the
decisions made, because a social pact is an agreement which imposes binding responsibilities to
the involved sides. Therefore it is important to understand under what conditions the government
and the social partners are willing to conclude/decide to cooperate with each other, or to say it
differently: what increases the likeliness of a concerted policy implementation?
At the end of the 1980s and the beginning of the 1990s in 8 of 15 EU member states governments
tried to conclude social pacts with the social partners. One of the main drivers for these attempts
was the will to become a member of the European Monetary Union (EMU). Based on the
experience of these countries assumptions were made about what the factors are which stipulate
the conclusion of a social pact. However the assumptions made were based on the experience of
Western Europe. For all new member states that joined the EU after 2004 the participation in the
EMU is mandatory and since 2007 till today from the Central Eastern European countries only
Slovenia and Slovakia have managed to become members of the EMU.
The aim of this paper is to find out whether the reasons or drivers that influenced the conclusion
of social pacts in Western Europe in the context of the EMU were also the reasons for concluding
or not concluding social pacts in Slovenia and Slovakia. The paper tests the hypothesis, that in
order to fulfil the Maastricht criteria and to become members of the Economic and Monetary
Union social pacts were concluded in Slovenia and Slovakia due to the same reasons as in
Western Europe.
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Ievads
Viens no neatņemamiem ikdienas politikas procesiem ir lēmumu pieņemšana, jaunu rīcībpolitiku
izstrāde un esošo pilnveidošana. Lēmumu pieņemšanas process ir vairāk vai mazāk sarežģīts un
sevī ietver lielāku vai mazāku aktoru skaitu. Sociālais pakts (social pact) ir viena no
demokrātiskā valstī pastāvošām rīcībpolitikas ieviešanas metodēm, kas balstīta saskaņojumā, kas
rodas pārrunu rezultātā starp sociālajiem partneriem (arodbiedrībām, uzņēmēju

intereses

pārstāvošām organizācijām) no vienas puses un valdību tās plašākajā vai šaurākajā izpratnē no
otras puses. Šāda vienošanās tiek uzskatīta kā viena no efektīvākajām metodēm, kā ieviest jaunu
rīcībpolitiku, vai veikt izmaiņas esošajā, jo tā savā būtībā ietver vienošanos starp galvenajiem
aktoriem valstī. 1 Tomēr neskatoties uz iespējamo Sociālā pakta lietderību ir nepieciešams izprast
kādēļ demokrātiski ievēlētas valdības pie noteiktiem apstākļiem ir ieinteresētās rīcībpolitikas
lēmumu pieņemšanā dalīties ar sociālajiem partneriem un nevis ieviest noteiktās reformas, vai
jaunas rīcībpoltikas vienpusēji.
Sociālā pakta jēdziens ir cieši saistīts ar korporatisma jēdzienu, kura izcelsme ir meklējama vēl
Eiropas feodālajās struktūras, taču kā empīriski tverams fenomens tas attīstījās 20.gadsimtā, kura
ietvaros tas piedzīvoja savu uzplaukumu, norietu un transformāciju. 2 No 1960.līdz 1980.gadu
sākumā veiktajos pētījumos dominēja centieni nošķirt korporatisma izpratni no tā saistības ar
fašismu, un parādīt uz būtisku atšķirību starp korporatismu kā praksi pirms un pēc Otrā pasaules
kara, proti, kā korporatims funkcionē un rodas liberālās demokrātijas ietvarā.
Korporatisma attīstību Eiropā laika periodā pēc Otrā pasaules kara līdz mūsdienām ir iespējams
iedalīt trīs periodos: (1) pēc Otrā pasaules kara līdz 1980.gadiem. Šim laika perioda ir raksturīga
stabila ekonomiskā izaugsme, gandrīz pilnīga nodarbinātība un arodbiedrību kā aktora, kas veido
un ietekmē rīcībpolitikas lēmumus nostiprināšanās; (2) šajā periodā sociālo paktu izveide ir cieši
saistīta ar Ekonomikas un monetārās savienības (EMS) izveidi un nepieciešamību pielāgoties
jaunajiem sociālekonomiskajiem apstākļiem, kā arī sociālo partneru ietekmēt spējā notiek
būtiskas izmaiņas, palielinoties darbu devēju un to intereses pārstāvošo organizāciju nozīmei; (3)
kā trešais posms tiek izdalīts sociālo paktu attīstīta pēc EMS izveides. Šim periodam ir raksturīgi
mēģinājumi, pārliecināties, vai sociālie pakti ir bijis tikai ekonomisko izaicinājumu, ar ko valstīm

1
2

Pizzuto, A. Social Pacts in Europe. Bank of Valleta Review. 2006, no.33,p. 50.
Newman O. The Chalanges of Corporatism. London: The Macmillan Press LTD, 1981, p. 3.
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bija jāsakaras 1980.gadu nogalē un 1990.gados fenomens, vai tie ir insititucionalizēti un kļuvuši
par pastāvīgu rīcībpolitikas ieviešanas mehānismu. 3
Pastāv dažādi viedokļi par sociālo paktu novitāti. Proti, no vienas puses pastāv uzskats, ka šie
līgumi ir „izņēmumi” un unikālas prakses salīdzinājumā ar vienošanās procedūrām, kas pastāvēja
Eiropā līdz 1980.gadiem, no otras puses, tie uzskatāmi par iepriekšējās sadarbības veida
turpinājumu. Šo atšķirīgo viedokļu pamatā ir sociālo paktu izveide valstīs, kur nepastāvēja
vispārpieņemtie priekšnosacījumi korporatistisko struktūru izveidei proti, tie, kas noteikti
1970.un 1980.gadu debatē. 4 Kā arī šo prakšu starpā pastāv būtiskās atšķirības, kas lielā mērā
izriet no ekonomiskās vides apstākļiem kuros aktori ir centušies noslēgt vienošanos. 5
Šī darba viens no mērķiem ir aplūkot korporatisma attīstību EMS kontekstā, proti, 1980.gadu
nogalē un 1990.gados no piecpadsmit tā laika ES dalībvalstīm astoņās - Vācija, Beļģija, Spānija,
Īrija, Itālija, Grieķija, Somija un Portugāle centās noslēgt vai noslēdza trīspusējās vienošanās
starp valdību un sociālajiem partneriem, vai tikai starp sociālajiem partneriem valdības radīta
spiediena apstākļu rezultātā. Kā galvenais faktors šo koporatistisko struktūru izveidei vai
atdzimšanai tiek minēti ekonomiskie izaicinājumi, kas valstīm bija jāpārvar no to vēlmes
pievienoties EMS un to atbilstība izvirzītajiem pievienošanās kritērijiem.
Līdz šim veiktie pētījumi ir aplūkojuši kādēļ sociālie pakti tika noslēgti vai tieši pretēji nenoslēgti
ES Rietumvalstīs, aplūkojot visu reģionu vai, veicot vienas valsts analīzi, kā arī vai pēc
pievienošanās EMS noteiktās struktūras ir institucionalizējušās, vai līdz ar kļūšanu par EMS
dalībvalsti šāda prakse ir izzudusi. Tomēr, kopš 2007.gada jau divas no Austrumeiropas ES
dalībvalstīm, kas tai pievienojās 2004.gadā ir kļuvušas arī par EMS dalībvalstīm, tajā pat laikā
pētījumi šajā kontekstā tik pat kā nav veikti. Proti, ir pētītas arodbiedrību un darba devēju
organizāciju nozīme un ietekme uz lēmumu pieņemšanas procesu, kā arī korporatisma attīstība
Austrumeiropas reģionā, jo īpaši 1990.gadu sākumā, kā arī jauno ES dalībvalstu ( ES-8) spēja
izpildīt Māstrihtas kritērijus, sociālais dialogs un tā nozīme lēmumu pieņemšanas procesā, tomēr
līdz šim nav veikti pētījumi vai līdz ar pienākumu pievienoties EMS jaunajās dalībvalstīs ir
novērojamas tādas izmaiņas sociālās partnerības kontekstā kā „vecajās” ES dalībvalstīs.

3
Natali D., Pochet P. The last wave of social pacts in Europe: problems, actors and institutions, In After the euro and enlargement: social pacts in
the EU, ed. P. Pochet, M. Keune, D.Natali, Brussels: European Trade Union Institute, 2010, p.13- 43.
4
Negrelli, S. Social Pacts in Italy and Europe In Social Pacts in Europe – New Dynamics, ed. G.Fajertag and P.Pochet, Bruessel: ETUI, 2000.
p.87.
5
Fajertag,G., Pochet P. A New Era for Social Pacts in Europe, In Social Pacts in Europe – New Dynamics, ed. G.Fajertag and P.Pochet, Bruessel:
ETUI, 2000. p. 13.
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Pat visjaunākajos pētījumos, tiek aplūkota sociālo paktu esamība vai neesamība –Slovēnijā un
Slovākijā, bet netiek aplūkots, kā tie faktori, kas atzīti kā priekšnosacījumi Rietumeiropā ir
ietekmējuši šādu korporatisma formu ne/izveidi šajās valstīs.
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Līdz ar to līdz šim nav veikti

pētījumi, kas pārbaudītu, cik lielā mērā pieņemtie pieņēmumi par EMS un noteiktu faktoru
kombināciju patiesi veicina sociālo partneru iesaisti lēmumu pieņemšanas procesā un sociālā
pakta noslēgšanu.
Austrumeiropas kontekstā, tas ir jo īpaši interesanti, jo līdzšinējie pētījumi korporatisma esamību
šajā reģionā ir raksturojuši kā „iluzors” vai „pārejas”, norādot, ka atšķirībā no Rietumeiropas
valstīm, kur korporatistiskās struktūras pastāv, galvenokārt, ienākumu rīcībpolitikas veidošanai,
kur tās kalpo kā konflikta risināšanas arēnas starp darba devēju un darba ņēmēju vajadzībām un
vēlmēm, bet tās ir korporatitiskās struktūras, kas pastāv leģitimitātes piešķiršanai valdības liberāli
orientētajai rīcbpolitikai. 7
Tādejādi, pirmkārt, analizējot nosacījumus uz kā pamata izveidojās vai atjaunojās korporatitiskās
struktūras Rietumeiropā uz Austrumeiropas valstu piemēra būtu iespējams pārliecināties, vai
teorijā izvirzītie priekšnosacījumi ir visaptveroši, vai tikai Rietumeiropai specifiski, otrkārt, vai
EMS ietekmē ir novērojamas izmaiņas korporatisma attīstībā Austrumeiropā. Sociālie pakti
1980.gadu nogalē un 1990.gados tika noslēgti valstīs, kur nepastāvēja priekšnosacījumi tādu
izveidei – Īrijā un Itālijā, līdz ar to, ja EMS kontekstā sadarbība starp valsti, arodbiedrībām un
darba ņēmēju pārstāvniecībām tika būtiski izmainīta valstīs, kur nepastāvēja priekšnosacījumi
tādas izveidei, tad kāda ir bijusi šī faktora nozīme uz jau pastāvošām sociālā dialoga struktūrām
Austrumeiropā.
Līdz 2010.gada maijam tikai divas no ES-8 valstīm ir kļuvušas par EMS dalībvalstīm –
Slovēnijā, Slovākija, tādēļ iepriekš izvirzītos pētījuma pamatojumi tiks attiecināti tikai uz šīm
divām valstīm, lai arī nesen ir kļuvis zināms, ka par EMS dalībvalsti varētu kļūt Igaunija, tomēr
tā nav iekļauta šajā pētījumā. Nenoliedzami, ka sociālo paktu izveidošanās vai neesamība varētu
tikt analizēta visās Austrumeiropas valstīs, kuras ir ES dalībvalstis, jo to pienākums ir kļūt par
EMS dalībvalstīm. Tomēr, tā kā autora mērķis ir pārliecināties, vai viens un tas pats katalizators
6
Stanojevic, M. Social pacts in Slovenia, In After the euro and enlargement: social pacts in the EU, ed. P. Pochet, M. Keune, D.Natali, Brussels:
European Trade Union Institute, 2010, p.317-344; Bohle, D., Greskovits, B. Slovakia and Hungary: successful and failed euro entry without social
pacts, In After the euro and enlargement: social pacts in the EU, ed. P. Pochet, M. Keune, D.Natali, Brussels: European Trade Union Institute,
2010, p.345-370.
7
Ost, D. Illusory Corporatims in Eastern Europe: Neoliberal Tripartism and Postcommunist Class Identities. Politics and Society, vol. 28., no. 4,
2000. p.503 -530; Iankova, E.A. The Transformative Corporatism of Eastern Europe, East European Politics and Societies, vol.12, no.2, 1998. p.
222-264.
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spēj radīt vienādas atbildes dažādos laikos un telpās, tad ierobežojot analīzes objektu skaitu būtu
iespējams pārbaudīt plašāku varbūtību un mainīgo skaitu, kā palielinot valstu skaitu, kas liegtu
iespēju aplūkot šo fenomenu izmantojot kvalitatīvās analīzes metodes.
Būtiski ir piebilst, ka aplūkojot tādus rādītājus kā arodbiedrības biedru skaits ( labour union
density) Slovākija un, jo īpaši Slovēnija būtiski atšķiras no pārējā Centrālās un Austrumeiropas
dalībvalstīm (ES-8), kur to arodbiedrības biedru skaits ir augstākais salīdzinājumā ar parējām
valstīm, kā arī būtiskākas atšķirības pastāv arī attiecībā uz atalgojumu noteikšanas līmeni, proti,
Slovēnija un Slovākija ir vienīgās jaunās CAE dalībvalstis, kurās atalgojuma noteikšanā
nedominē uzņēmu līmenis. 8 Šie faktori ir jāņem vērā izdarot secinājumus attiecībā paar
iespējamo attīstību CAE reģionā. Tajā pat laikā to lielākās līdzības dēļ ar pārējām Rietumeiropas
valstīm, tās ir labākais iespējamais veids, kā pārbaudīt pieņēmumus attiecībā uz sociālo paktu
izveides iemesliem ES EMS kontekstā. Tomēr būtiski ir ņemt vērā faktu, ka saskaņā ar vidējiem
rādītājiem Slovēnija un Slovākija salīdzinoši ar citām ES-8 dalībvalstīm līdzinās Rietumeiropā
pastāvošajām industriālajām attiecībām, tomēr arī Rietumeiropas valstu tāpat kā Austrumeiropas
ietvarā pastāv būtiska daudzveidība.
Par darba problēmu tiek izvirzīts jautājums: Vai vienāda ārējā spiediena, katalizatora rezultātā EMS - kā Rietumu tā Austrumu Eiropā novērojama līdzīgas izmaiņas industriālo attiecību
organizēšanas kontekstā?
Pētījuma mērķis ir izpētīt, vai pieņēmumi, kas noteikti kā iemesls sociālo paktu izveidei
Rietumeiropā EMS kontekstā ir bijuši par iemeslu sociālo paktu (ne)izveidei Slovēnijā un
Slovākijā.
Lai sasniegtu izvirzīto mērķi tiek izvirzīti sekojoši uzdevumi: (1) izzināt korporatisma jēdzienu,
un tā izpausmes veidus Rietumeiropā pēc Otrā pasaules kara, kā arī Austrumeiropā pēc Padomju
Savienības sabrukuma; (2) izzināt sociālo pakta un korporatisma jēdzienu saistību; (3) izpētīt
sociālā pakta noslēgšanas iemeslus Rietumeiropā 1990.gados; (5) izzināt EMS pievienošanās
nosacījumus; (4) izpētīt vai to faktoru ietekmē kā rezultātā Rietumeiropā 1990.gados tika noslēgti
sociālie pakti, pastāvēja Slovēnijā un Slovākijā un, vai to rezultātā tika noslēgti sociālie pakti
šajās valstīs, kā arī to neesamības gadījumā, kas varētu būt tā iemels.
8

Carley, M. Industrial relations in the EU Member States and candidate countries, 2002.
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2002/07/feature/TN0207104F.htm ( aplūkota 15.02.2010)
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Maģistrs darbā tiek izvirzīta hipotēze: Lai izpildītu Māstrihtas kritērijus un kļūtu par
Ekonomikas un monetārās savienības dalībvalstīm Slovēnijā un Slovākijā tika noslēgti sociālie
pakti, tādu pašu iemeslu dēļ kā Rietumeiropā 1980.gadu beigās 1990.gadu sākumā.
Izvirzītās hipotēzēs pārbaudīšanai tiks izmantotas kā teorētiskās izpētes metodes (zinātniskās
literatūras analīze par korporatisma jēdzienu un izpausmēm Austrumeiropā, sociālajiem paktiem,
to jēdzienu, izveidošanās iemesliem, Ekonomikas un Monetārās savienības pievienošanas
nosacījumi), tā arī empīriskās (socioloģisko datu analīze ) metodes.
Maģistra darbs tiks pamatā strukturēts trijās daļās, kur pirmajā tiks aplūkotas dažādas
korporatisma jēdziena izpratnes, sociālā pakta jēdziens un tā izveidošanās iemesli 1990.gados,
savukārt, otrajā daļā tiks palūkota līdzšinējie pētījumi par korporatisma attīstību Austrumeiropā
un trešajā daļā tiks izpētīta sociālo paktu esamība vai neesamība Slovēnijā un Slovākijā un šāda
fakta iespējamie iemesli.
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1. Korporatisms un sociālie pakti
Šīs sadaļas ietvaros tiks aplūkots korporatisma jēdziena dažādās izpratnes, kā arī tā izveidošanās
priekšnosacījumi, sociālā pakta jēdziens, tā saistība ar korporatisma jēdzienu un sociālo paktu
noslēgšanas iemesli Rietumeiropā 1980.gadu nogalē 1990.gadu sākumā.

1.1. Korporatisms – tā jēdziens un atšķirīgas izpratnes
Šīs apakšnodaļas mērķis ir apskatīt dažādas korporatisma izpratnes, kas izveidojās pēc Otrā
pasaules kara, jo īpaši korporatisma izveides iemeslus un tā ilgtspēju determinējošos faktorus. Šī
pētījuma kontekstā izprast nostājas, par sadarbību starp valsti un darba devēju un darba ņēmēju
pārstāvošajām institūcijām ir būtiski, jo uz tā pamata attīstījās pieņēmumi, kas ir nepieciešami
korporatistisku struktūru izveidei, kā arī veids kā analizēt sadarbības veidu starp valdību un
sociālajiem partneriem – arodbiedrībām un darba dēvēju pārstāvjiem arī sociālo paktu izveidi.
1960.gados politikas akadēmiskajā debatē tika analizēts jauns sociāli politisks fenomens, kas tiek
apzīmēts kā - „ consocitional democracy”, „pillarisation”, „cetripetal politics” vai „conccurent
majority”. Šiem jēdzieni tika izmantoti, lai aprakstīja situāciju kurā līdzās parlamentam pastāv
lēmumu pieņemšanas institūcijas, kas ir cieši iesaistītas centrālajā valsts pārvaldes aparātā, kuru
lēmumu pieņemšanas metode balstās uz konsensusu meklējumiem un plašu sociālā sektora
integrāciju, tomēr neskatoties uz iespējamību šo fenomena apzīmēšanai izmantot korporatismu tā
asociāciju dēļ ar fašismu tas netika darīts. 9
Korporatisma teorija, kas izveidojusies pēc Otrā pasaules kara ir iespējams izdalīt četras dažādas
izpratnes uz kuru pamata attīstījās tālākā diskusija: (i) no plurālisma uz korporatismu, kur kā
spilgtākais pārstāvis tiek aplūkots Filips C. Šmiters (Philippe C. Schmitter); (ii) korporatismus kā
institucionalizēts plurālisms – Gerhards Lehmbruhs (Gerhard Lehmbruch); (iii) no kapitālisma uz
korporatismu - J. T. Vinklers un R. E. Pahl (J.T.Winkler, R.E.Pahl); (iiii) korporatismus kā
kooperatīvs kapitālisms– Leo Panitch (Leo Panitch). Šāds iedalījums balstās uz divām
dimensijām, kur viena raksturo, cik lielā mērā noteiktā pieeja izskaidro korporatisma vietu
sabiedrībā, vai tas ir tikai kā tajā pastāvošs struktūras variants, vai tas raksturo visu sabiedrībā
notiekošo procesu kopumā, proti, kā sistēmas variants. Savukārt, otra dimensija determinē, vai
noteiktā pieeja aplūko neokorporatimsu kā sociālpolitisku integrāciju vai, kā sociālekonomisku
9

Newman O. The Chalanges of Corporatism. London: The Macmillan Press LTD, 1981,p. 40.
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pamatstruktūru (1.1.tab.).
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Šī pētījuma problēmas kontekstā iepriekš minētās korporatisma

pieeju aplūkojums tiks ierobežots, aplūkojot tikai korporatisma jēdzienu un priekšstatus, kas
veicina tā izcelšanos un norietu, tā kā tas varētu izskaidrot, kādēļ Austrumeiropā ir vai nav tikuši
noslēgti sociālie pakti.
1.1.1. Filips C. Šmiters - no plurālisma uz korporatismu
Kopš 1974.gada, kad tiek publicēts viens no nozīmīgākajiem pēc Otrā pasaules kara
publicētajiem darbiem par korporatisma jēdzienu „Still the Century of Corporatism?” autors
gadu gaitā ir pilnveidojis savu pieeju, tomēr kā būtiskākie elementi šī darba kontekstā ir minami
sekojošie.
Korporatisma pieejas pamatā ir uzstādījums, ka starp tirgu un valsti kā institūciju pastāv lielāks
skaits pašorganizētu, daļēji valstisku apvienību, kas ir lielākā vai mazākā mērā institucionalizētas
uz kurām paļaujas indivīdi un uzņēmumi, lai tās saorganizētu to gaidas vienam attiecībā pret
otru. 11
Korporatisms tiek definēts kā „interešu pārstāvniecības sistēma, kurā veidojošās vienības ir
organizētas ierobežotā daudzumā, vienskaitlīgas (singular), nekonkurējošas, hierarhiski
sakārtotas un funkcionāli nošķirtā kategorijās, kas atzītas (ja ne izveidotas) no valsts un tām
piešķirts apsvērts pārstāvniecības monopols to pārstāvniecības kategorijā apmaiņā pret noteiktas
kontroles ievērošanu pār to līderu izvēli un prasību un atbalsta izteikšanu.” Autors atzīst, ka
neviena empīriski tverama interešu pārstāvniecības sistēma neīsteno pilnībā visas iepriekšminētās
pazīmes.
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Līdz ar to koorporatisms netiek aplūkots kā

politiskais režīms, bet

interešu

pārstāvniecības sistēma, kas ir „savienojama” ar dažādiem režīmiem, partiju sistēmām, dažādām
valdošajām ideoloģijām. 13
Šmiters aplūko korporatismu kā plurālisma antitēzi, lai arī abu konceptu pamatā ir vienādi
pieņēmumi. 14 Plurālisms tiek definēts kā „interešu pārstāvniecības sistēma kuru veidojošās
vienības ir organizētas nenoteiktā skaitā daudzskaitlīgu, brīvprātīgu, konkurējošu un nehierarhiski

10

von Alemann U., Heinze G. R., Kooperativer Staat und Korporatismus: Dimensionen der Neo-Korporatismusdiskussion, In Neokorporatismus,
Eds. U. von Alemann, Frankfurt am Main: Verlag, 1981, S. 43-62
11
Schmitter P.C., Grote, R. J. The Corporatist Sisyphus: Past, Present and Future, EUI Working Paper SPS, no. 97/4, 1997, p. 4.
http://cadmus.eui.eu/dspace/bitstream/1814/284/1/97_4.pdf (aplūkota 15.02.2010)
12
Schmitter C. P. Still the Century of Corporatism?, In Trends Toward Corporatist Intermediation ed. P.C. Schmitter and G. Lehmbruch, London:
Sage Publications, 1979, p.13-14.
13
Turpat, p.12.
14
Turpat, p.9.
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sakārtotu un pašdeterminētās kategorijās, kas nav specifiski licenzētas, atzītas, subsidētas,
veidotas vai citādi kontrolētas to vadītāju izvēlē vai interešu artikulācijā no valsts puses un,
kurām nepiemīt pārstāvniecības monopols to noteiktajā kategorijā”. 15
Gan plurālisms, gan korporatisms mērķis ir noteiktā veidā atrisināt pieaugošo modernās polity
interešu daudzveidību, galvenā atšķirība starp abiem jēdzieniem ir līdzekļos, ko tie piedāvā, lai
atrisinātus izaicinājumus, kas izriet no šīs daudzveidības. Tās piedāvā atšķirīgus priekšstatus kā
būtu jāveido interešu pārstāvniecības sistēmas, ja plurālismā būtiskākais ir dažādo interešu
pārstāvošo sistēmu spontāna izveidošanas un daudzskaitlīga daudzveidība, kam raksturīga
mijiedarbība, kurā šīs dažādas organizācijas savstarpēji konkurē, tad korporatismā būtiskākais ir
interešu pārstāvošo organizāciju kontrolēta izveidošanās, ierobežojot to daudzveidību vienas
nozares aspektā, lai novērstu savstarpējo konkurenci. Tomēr, lai arī šis sistēmas funkcionē
atšķirīgi, tas bieži rada vienādus iznākumus. 16
Par korparitismu tā pilnīgajā izpratnē (strictu sensu) ir iespējams uzskatīt tikai tādu sistēmu, kurā
pastāv īpaši organizēta starpniecība un tikai, tad, kad pārrunu procesā iesaistītajām
organizācijām, institūcijām pieder monopola stāvoklis pārstāvēt noteiktās grupas kolektīvās
intereses un uzņemties atbildību par pieņemtajiem saistošajiem lēmumiem. 17 Šmiters atzīmē, ka
visas Rietumeiropas interešu sistēmas ir jauktas, un tajās dominē viens vai otrs

interešu

saskaņošanas modelis. 18
Šmiters izdala būtiskas interešu saskaņošanas veidu pazīmes: (1) vienas valsts ietvarā pastāvošas
interešu sistēmas var būt atšķirīgi organizētas atkarībā no līmeņa, kurā tās tiek pētītas (i) vertikālā
– valsts, reģions, pašvaldības, komūna - , vai (ii) horizontālā – interešu nozarēs; (2) interešu
sistēmas var būt daudzveidīgi ar likuma starpniecību ierobežotas vai tieši pretēji veicinātas; (3)
interešu sistēmas ir vēsturiski veidojumi, tās veido dažādos laika posmos izveidojušies slāņi,
struktūras un šie uzslāņojumi ir ilgtspējīgi neatkarīgi no izmaiņām piemēram politiskajā režīmā. 19
Laika periodā, kad Šmiters publicēja korpatisma debates ietvarā nozīmīgāko darbu – Still the
century of corporatism? , tas joprojām tika sasaistīts ar fašistisko režīmu. Atsaucoties uz Mihail
15

Schmitter C. P. Still the Century of Corporatism?, In Trends Toward Corporatist Intermediation ed. P.C. Schmitter and G. Lehmbruch, London:
Sage Publications, 1979, p. 15.
16
Turpat, p.16-19.
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Schmitter P.C., Grote, R. J. The Corporatist Sisyphus: Past, Present and Future, EUI Working Paper SPS, no. 97/4, 1997, p. 4.
http://cadmus.eui.eu/dspace/bitstream/1814/284/1/97_4.pdf (aplūkota 15.02.2010)
18
Schmitter C. P. Modes of Interest Intermediation and Models of Societal Change in Western Europe, In Trends Toward Corporatist
Intermediation ed. P.C. Schmitter and G. Lehmbruch, London: Sage Publications, 1979, p.70.
19
Turpat, p. 68-70.
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Manoilesco, Šmiters izdala divus korporatisma veidus: „sabiedrisko (societal corporatism) un
valsts (state corporatism). Sabiedriskais korporatisms ir sastopams politiskās sistēmās ar relatīvi
autonomām un daudzslāņainām teritoriālajām vienībām, atvērtu un konkurējošu vēlēšanu procesu
un partiju sistēmu; ideoloģiski daudzveidīgu, koalīcijā balstītu izpildvaru. Valsts korporatisms
tiecas būt asociēts ar politiskajām sistēmām, kur teritoriālās vienības ir cieši pakļautas centrālajai
birokrātijas varai. Šādās sistēmās nepastāv vēlēšanas vai tās ir plebiscitāras, izpildvaras pārstāvju
starpā nepastāv nesaskaņas, kas balstītas būtu balstītas uz atbalstu atšķirīgām ideoloģijām. Ja
sabiedriskais korporatisms, savukārt

ir kā līdzās pastāvoša lieta attīstītajam kapitālismam,

organizētajai demokrātiskajai labklājības valstij, tad valsts korporatisms ir definējošais elements,
ja ne strukturāls priekšnosacījums antiliberālai, novēlotam kapitālismam, autoritārai valstij.” 20
„Valsts korporatisms (state corporatism) izveidojas tipiski vājas, neattīstītas demokrātijas
apstākļos, tas ir autokrātisks, elitārs un unitārs, represīvs, tas darbojas galvenokārt ar piespiedu
līdzekļiem. Turpretī, sabiedriskais korporatismus izveidojas tur, kur demokrātiskās tradīcijas ir
drīzāk stabilas. Demokrātiskās institūcijas funkcionē līdzās politisko partiju aktivitātēm, tomēr
tajā pat laikā tajā pastāv vertikāli organizētās funkcionālās apvienības ar vērā ņemamu autonomo
varu, kuras paļaujas galvenokārt uz ideoloģisko vienprātību. Abi šie tipi ir apvienojami vispārējā
korporatisma izpratnē.” 21
Šmiters izdala pamatā trīs interešu saskaņošanas tipus Rietumeiropā : (1) plurālisms; (2)
korporatismus; (3) sindikālismu, katrs no šiem tipiem ir statisks un aprakstošs. Šie tipi var
izveidoties divos pretējos veidos kā vairāk vai mazāk spontāna reakcija uz notiekošajām
pārmaiņām, no sabiedrības – „no apakšas” vai „no aukšas” kā apzināta politiska rīcība, lai
kontrolētu noteiktās varas grupas. Katram no šiem tipiem ir iespējams kā sabiedrisks tā valstisks
apakštips, taču šie tipi nav sastopami realitātē. Kā arī vienas valsts ietvarā var pastāvēt vairāku
veidu interešu sistēmas atkarībā no saskaņošanas līmeņa un interešu nozares. 22 Šmiters uzskata,
ka „interešu saskaņošanas korporizācija (corporatization) ir saistīta ar kapitālisma noteiktām
vajadzībām, lai atražotu apstākļus tā pastāvēšanai un nepārtraukti akumulēt jaunus resursus.” 23

20

Schmitter C. P. Still the Century of Corporatism?, In Trends Toward Corporatist Intermediation ed. P.C. Schmitter and G. Lehmbruch, London:
Sage Publications, 1979, p. 21-22.
21
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Balsoties uz daudzveidību kā tiek izprasts neo – korporatisms norāda uz nepieciešamību nodalīt
starp divām izpratnēm: „(1) korporatisms 1 – korporatisms tiek izprasts kā noteikts veids kādā tiek
organizētas konfliktējoši funkcionālas intereses un (2) korporatisms

2

– korporatisms kā īpašs

veids kādā tiek veidota un ieviesta rīcībpolitika .” Šmiters uzskata, ka korporatisms ir pirmkārt
izprotams kā korporatisms1, kā arī, lai kā tiktu korporatisms definēts tas nav kaut kas tāds, kas
kādai polity piemīt vai nepiemīt. 24
Šmiters norāda, ka „liberālais korporatisms nepārtraukti saskaras ar divu veidu problēmām: (1)
trūkumu – ietekmē interešu konfliktu tādejādi, ka samazina to resursu daudzumu, kas var tikt
pārdalīts starp konkurējošajām pusēm.; (2) simetrija ( asimetrija), proti, uztveri par labumu
sadales vienlīdzīgumu.” 25 Par varas attiecībām starp iesaistītajām pusēm, tad tiek norādīts, ka lai
arī atšķirīgās analīzes fāzēs tās raksturotas atšķirīgi, tomēr tās drīzāk ir simetriskas.

26

Līdz ar to

korporatisma stabilitāte var būt atkarīga no tā, cik godīgi tiek uztverta korporatistikās struktūras
ietvaros sadalītie līdzekļi.
1.1.2. Gerhards Lehmbruhs - korporatismus kā institucionalizēts plurālisms
Ar „korporatismus” tiek apzīmēts jauna veida interešu politikas veids, kas ir izpaudies vairākās
Rietumeiropas valstīs un kopš 1960.gadiem un ir ieguvis arvien nozīmīgāku lomu. 27
Lehmbruhs līdzīgi Šmiteram izšķir un pretnostata liberālo un autoritāro korporatismu. „Liberālais
korparatisms atšķiras no autoritārā korporatisma veida, tādejādi, ka tas nepamatojas statistiskā
kārtībā, bet gluži pretēji daudzveidīgās konfliktējošās interesēs, kam raksturīga augsta sabiedriskā
mobilitāte saskaņā ar nozares un amata stāvokli. Tas balstās uz izvēlēs brīvības apvienoties un
apvienību autonomiju, kā arī iesaistīšanās pārtraukšanas brīvību, proti, izstāšanās iespējas no
saskaņošanas struktūras.”

28

Līdz ar to atšķirībā no autoritārā korporatisma tam raksturīga lielāks

elastīgums un tas darbojas balstoties uz brīvprātības principa.
Ar liberālo korporatismu tiek izprasta „īpaša veida lielu organizētu sociālo grupu līdzdalība
sabiedriskajā, jo īpaši ekonomikas, rīcībpolitikas veidošanā. Konsultācijas un sadarbība starp
24
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Patterns of Corporatist Policy –Making ed. G. Lehmbruch and P.C. Schmitter, London: Sage Publications, 1982, p.262-265.
25
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26
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28
Turpat, S.53.

15

pārvaldi un organizētajām interesēm ir sastopama visās konstitucionālajās demokrātijas ar augsti
attīstītu kapitālistisko ekonomiku, tas kas nošķir liberālo korporatismu no šīm praksēm ir augsta
līmeņa sadarbība starp šīm grupām rīcībpolitikas veidošanā.”

29

„Liberālais korporatisms balstās

uz premisas, ka pastāv cieša savstarpējā atkarība starp sociālo grupu konfliktējošajām interesēm
kapitālistiskajā ekonomikā”.

30

Būtiski ir atzīmēt, ka Lehbruhs ar liberālo korporatismu izprot

tikai daudzpusēju – trīspusēju- sadarbību un divpusējas sadarbība – starp valsti un individuālām
grupām, viņaprāt, drīzāk atbilst „ sākotnējai” (embryonic) liberālā korporatisma veidam.

31

Korporatistiskās struktūras un prakses savu centrālo nozīmi attiecībās starp valsti un ekonomiku
iegūst noteiktā kapitālistiskās ekonomikas stadijā, un pie noteikta ekonomikas rīcībpolitikas
spiediena. 32
Saskaņā ar Lehmbruhu korporatisms ir ne tikai metode, bet pats lēmumu pieņemšanas process,
politikas formulēšana, kurā lēmumi tiek pieņemti nevis ar politiskās partijas konkurences vai
vairākuma lēmuma rezultātā, bet ar vienošanos politiskās elites līmenī ar sadarbības stratēģijas
starpniecību. 33 Atšķirībā no Šmitera Lehmbruhs izprot korporatismu kā rīcībpolitikas
formulēšanas procesu, kurā iesaistītas apvienības formulē rīcībpolitiku un to ievieš.

34

Līdz ar to

Lehmbruha korporatisma izpratne drīzāk atbilst tam, ko Šmiters definē kā korporatisms 2.
Norāda, ka Šmitera pieeja definējot korporatismu nošķirot to no citiem interešu saskaņošanas
tipiem kā plurālisms un sindikālisms piemīt nozīmīgs trūkums, proti, tādejādi tiek aplūkots tikai
kādā veidā problēma tiek aktualizēta un nonāk dienas kārtībā – „in put”. Tādejādi neietverot
būtisku korporatismu aspektu, proti, „valsts korporatisma sistēmā, ne tikai ierobežo sevi ar
„atzīšanu un licenzēšanu” vai „piešķirot monopola stāvokli” no vienas puses, īstenojot „kontroli”
pār līderu izvēli un pieprasīju vai atbalstu paušanu no otras puses. Korporatisms ir
institucionalizēts rīcībpolitikas veidošanas modelis kurā lielas interešu organizācijas sadarbojas
vienas ar otru un ar valsts varas pārstāvjiem ne tikai interešu paušanā (articulation), bet - tās
attīstītajā formā – rīcībpolitikas ieviešanā.” 35

29
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Autors, norāda, ka liberālais korporatisms ir izveidojies salīdzinoši mazākajās Eiropas valstīs un
kā izskaidrojošo faktu tam min „iekšējā komunikācijas tīkla šaurumu”, kas vienkāršo
korporatistiskas sadarbības iespējamību. Tomēr, „nevis valsts izmērs ir izšķirošais faktors
koporatisma izveidei, bet, piemēram, sociāldemokrātiskas vai komunistiskas partijas neesamība
valdībā, kā arī arodbiedrību iekšējā sadrumstalotība.” 36
Organizētās interešu pārstāvniecība liberālā korporatismā ietvarā ir iesaistītas ne tikai lēmumu
pieņemšanas procesā kā ietekmētājās, bet arī kā izstrādātājas un ieviesējas. Lehmbruhs norāda, ka
(1) liberālā korporatisma modelis ietver gandrīz vienmēr ricībpolitikas, kas saistītas ar
„uzņēmējdarbības ciklu, nodarbinātību, monetāro stabilitāti un tirdzniecības bilanci, jo īpaši
ienākumu politika” un (2) galvenās interešu grupas, kas ir iesaistītas korporatisma modelī veido
organizētie darba ņēmēji un darba devēji. Kā iemeslu tam norāda apstākli, ka ar „parlamentāro
saskaņošanas procesa veidošanas metodi nav iespējams nodrošināt efektīvu uzņēmējdarbības
cikla politisku vadīšanu, kā pamatā ir pieprasījums no sabiedrības, kas uzskata, ka rīcībpolitkas
veidotāji ir atbildīgi par tādiem ekonomikas rādītājiem kā monetārā stabilitāte un pilna
nodarbinātība. Šie apstākļi veicina nepieciešamību pēc lielākas valsts iejaukšanās ekonomiskajos
process, kam savukārt ir nepieciešams piekrišana no galvenajiem aktoriem, kā rezultātā
korporatisms tiek izmantots kā metode rīcībpolitikas veidošanai, lai nodrošinātu vēlamā rezultāta
iestāšanos.”

37

Šīs nozares kļūst par galvenajām darbības sfērām, jo „tās ietver pamata konfliktu

starp kapitālu un darbu un liberālais korporatisms piedāvā jaunu metodi kā atrisināt to starpā
pastāvošo konfliktu”. 38
Liberāla korporatisms var izveidoties vienas sfēras ietvaros, piemēram veselības sistēmas
pārvaldīšanai, un tikt pārnests uz citām sfērām. 39 Liberālais korporatisma pamatā ir pieņēmums
ka elites mācās no veiksmīgas konkurentu pieredzes, ka pieredze, kas gūta vienā nozarē var tikt
pārlikta uz citu nozari. Politikas formulēšanas procesā iesaistītie aktori tiek aplūkoti kā racionāli
un, lai viņi iesaistītos saskaņošanas procesā viņiem no tā jāgūst ir labums, taču kompensācijai,
kas tiek iegūta nav jābūt ienākumu politikas rakstura, tā var izpausties arī citās politikas sfērās. 40
Iespējamība, ka arodbiedrību līderi tieksies iesaistīties pārrunu procesā par ienākumu politiku
36
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39
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40
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pieaug, ja viņi intereses ir adekvāti pārstāvētas valdībā, proti, ka valdību veido, vai tās koalīcijas
partneris ir „kreisa” partija. 41
Liberālais korporatisms pēc savas funkcionēt spējas ir labils un tā veiksmīgai funkcionēšanai ir
nepieciešamas spēcīgs organizēto interešu augstākā līmeņa pārstāvniecība, kā arī kompensācijas
bāze, proti, no spējas sniegt problēmas risinājumus, kas kompensē iesaistītajām pusēm
iespējamos zaudējumus, līdz ar to tā funkcionēt spēja ir atkarīga no tā spējas sniegt kompensāciju
apmaiņā pret esošajiem vai sagaidāmiem zaudējumiem. 42
Vienošanās vara koncentrējas augstākā līmeņa līderu rokās, lai arī pragmātisks konsensus elites
līmenī ir augsti attīstīts, pastāv samērā vāja komunikācija ar zemākajiem grupas līmeņiem. Tādēļ
liberālā korporatismā kā viens no tā funkcionēšanai nepieciešamajiem priekšnosacījumiem ir
augsta līmeņa vertikāla integrācija kā arodbiedrību tā darba devējus pārstāvošajās organizācijās. 43
Līdz ar to kā arodbiedrībām tā arī darba devēju organizācijām ir jābūt ļoti centralizētām.
Pieaugoša pamata arodbiedrības locekļu (grass root) mobilizācija veicina liberālā korporatisma
krīzi. Veids kādā novērst šāda veida korporatistiskās lēmumu pieņemšanas struktūras
destabilizāciju ir paplašinot apskatāmo jautājumu loku par ko tiek mēģināts noslēgt vienošanos,
jo, ja apmaiņas iespējas ir izsmeltas vienas nozares ietvarā tās varētu pastāvēt citos, tādejādi
atgūstot lielāku simetriju apmaiņas procesā. 44
Liberālais korporatisms funkcionē kā interešu piemērošanas process, kam raksturīgs augsts
konsensusa līmenis un konsensusa izveidošana liberālā korporatisma ietvarā ir lielā mērā atkarīga
no tā, cik lielā mērā rīcībpolitikas formulēšanas procesā ir iesaistītas arodbiedrību kustības un
„iespējamība, ka arodbiedrības atbalstīs noteikto ienākumu politiku ir lielāka, ja valdībā ir kreisie
politiskie spēki.” 45
Lehmbruhs izšķir starp nozaru (sectoral) korporatismu un korporatistisku koncentrāciju
(corporatists concertation). Ar nozaru korporatismu tiek izprasts korporatistisku interešu
pārstāvniecība, kas aprobežojas ar noteiktas nozares robežām. „Nozaru organizācijas ir
centralizētas un tām pieder pārstāvniecības monopols”.” Korporatistisku koncentrāciju no nozaru
41
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korporatisma nošķir fakts, ka (1) tās ietver parasti vairākas organizētas interešu pārstāvniecības,
kas pārstāv antagonistiskas intereses; (2) šīs organizācijas vada savas nesaskaņas un koordinē
savu rīcību ar valdības, jo īpaši attiecībā uz vispārējām nacionālās ekonomikas prasībām.”
Salīdzinājumā ar nozaru korporatismu korporatistiskā koncentrācija tiecas būt nestabilāka. 46
Korporatistiskā koncentrācija lielākoties piedalās valdība, kuras loma var būt arī nenozīmīga un
darba devēju un darba ņēmēju organizācijas, lai arī reizēm citas organizācijas tiek iesaistītas
pamatā tā atspoguļo trīspusējas attiecības. Pastāv iespējamība, ka sektorālais korporatisms attīstās
korporatistiskā koncentrācijā, proti, gadījumos, kad nozaru intereses un vajadzības izplešās un
kļūst nozīmīgas valsts funkcionēšanai un nacionālajai ekonomikai. Lehmbruhs norāda, ka pastāv
saikne starp korporatistiskas koncentrācijas veiksmīgumu un centralizētu un monopolistisku
organizēto interešu pārstāvniecību, bet tajā pat laikā, to esamība ne vienmēr nozīmē
korporatistiskas koncentrācijas esamību. 47 Korporatistiskā koncentrācija var izveidoties sākotnēji
noteiktās rīcībpolitikas laukos, bet savu stabilitāti tā iegūst tad, kad tā ietver plašāku rīcībpolitikas
sfērās. 48
Kādēļ organizēto interešu līderi izvēlas iesaistīties korporatistiskā stratēģijā ir balstīts uz
racionālu apmaiņas aprēķinu. Viens no veidiem kā nostiprināt gaidas no apmaiņas aprēķina ir
ieviešot skaidras bartera transakcijas, tomēr korporatistiskās koncentrācijas stabilitāte var tik
palielināt aptverot plašāku jautājumu loku, ne tikai ienākumu politiku, bet darba tirgu,
nodarbinātības rīcībpolitiku. Paplašinot jautājumu loku, apmaiņa notiktu nevis noteiktas bartera
ietvaros, bet tā būtu vispārēja apmaiņa (generalized exchange). Ir jāņem vērā, ka vispārēja
apmaiņa ir iespējama tikai stabilas koalīcijas apstākļos, stabilas iesaistīto pušu apstākļos, tā
pieprasa a priori stabilas attiecības starp valdību un iesaistītajām organizācijām. 49
Pilnībā attīstīta korporatistiska koncentrācijā ir jānošķir divas dimensijas: (1) vertikālā – šī
dimensijas attiecas uz līdzdalības veidu kādā katra augstākā līmeņa organizācija līdzdarbojas
rīcībpolitikas veidošanā un ieviešanā, kādā veidā ir integrēti iepriekš minētajos procesos
organizācijas zemākie līmeņi; (2) horizontālā dimensija – koncentrācijas modelis starp augstākā
līmeņa organizācijām. Lielākoties „spēcīga korporatisma apstākļos” pastāv augsta līmeņa
integrācija un formalizācija vertikālajā dimensijā, bet horizontālā sadarbība lielākoties saglabā
46
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salīdzinoši neformālu raksturu. Vertikālā integrācijā organizācijas zemākā līmeņa integrācijai ir
liela nozīme divu apstākļu dēļ, pirmkārt, lai nodrošinātu atbalstu un piekrišanu pieņemtajiem
lēmumiem, otrkārt, tiek nodrošināta institucionālie ierobežojumi, kas liedz atdalīšanos. Uzskata,
ka optimālā struktūra ir tāda, kas sniedz relatīvu autonomiju zemākajiem organizācijas līmeņiem ,
bet gana lielu autoritāti augstākā līmeņa asociācijām. Pretēji augstajai vertikālajai integrācijai
horizontālā tiecas būt pēc iespējas mazāk formulēta, proti veids kādā galvenie lēmuma pieņēmēji
satiekas, lai koordinētu noteiktās rīcībpolitikas. 50
Attiecībā uz korportismam labvēlīgiem organizacionālajiem priekšnosacījumiem Lehmbruhs
norāda, ka, lai arī organizacionālā centralizācija ir nozīmīgs priekšnosacījums korporatisma
stabilitātei un efektivitātei, bet ne pietiekams, ne mazsvarīgāks mainīgais ir politiskā kultūra, jo
īpaši arodbiedrību kustības, cik lielā mērā to iekšienē pastāv konkurence. 51
„Pilnībā korporatistisku polity raksturo: (1a) interešu organizācijas ir augsta iesaiste valdības
lēmumu pieņemšanā; (1b) lielās interešu grupas ir saistītas ar politiskajām partijām un piedalās
rīcībpolitikas veidošanā; (2a) lielākā daļa interešu grupu ir hierarhiski strukturētas un dalība tajās
ir lielākoties obligāta; (2b) nodarbinātības kategorijas ir pārstāvētas lielākoties uz
savstarpējinekonkurējošas un tām piemīt pārstāvniecības monopols; (3) ražošanas attiecībām ir
raksturīga augsta līmeņa arodbiedrību un darba devēju organizāciju ar valdību koncentrācija.” 52
1.1.3. J. T. Vinklers un R. E. Pāls - no kapitālisma uz korporatismu
Šī korporatism izpratne balstās uz autoru novērojumiem un izpratni par notikumiem Apvienotajā
Karalistē 1960. un 1970. gados un pārdomām par tālāko iespējamo valsts attīstību. 53
Korporatisms tiek definēts kā „ekonomiska sistēma, kurā valsts vada un kontrolē galvenokārt
privātā īpašumā esošu uzņēmējdarbību pret četriem mērķiem: vienotību (unity), kārtību (order),
nacionālismu un veiksmi (success). [..] Korporatisma teorētiskā koncepta esence ir saistīta ar
valsts lomu ekonomikā, proti, kādas ekonomiskās funkcijas veic valsts attiecībā pret privāto
sektoru.” Valsts iejaukšanās ekonomikā izmaina kvalitatīvi valsts lomu un korporatismam ir
raksturīga „valsts lomas maiņa no atbalstošās uz vadošo”. Valsts vadošo lomu korporatismā
50
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vislabāk atspoguļo valsts loma kapitālistiskajās ekonomikās kara laikā, tomēr tā korporatismā
izpaužas ikdienā - valsts, kas „nosaka sabiedrības ekonomiskos mērķus, kur novirzāmi resursi un
pārvalda privāto uzņēmējdarbību”. 54
Kā iepriekš minēts Vinklers izdala četrus korporatisma mērķus, kas nošķir

kapitālismu no

korporatisma : (1) Vienotība. Kā viena no korporatisma pazīmēm tiek raksturota pārliecība, ka
„ekonomiskie mērķi ir vislabāk sasniedzami sadarbojoties kā konkurences rezultātā”. Līdz ar to
vienotība ir sasniedzama nevis „plurālistiskas vienošanās (bargaining) rezultātā vai kompromisa,
bet sadarbības veidā”. „Tomēr uzstādījums par nepieciešamību sadarboties, lai pārvarētu
ekonomisko krīzi. Tiks panākts nevis uz brīvprātīgas vienošanās pamat [..], bet ar korporatistisku
iejaukšanos un valsts darba tirgus regulēšanu un dažiem mēģinājumiem kontrolēt streikus, nevis
ar likuma aizliegumu, bet ar piespiešanu.” 55 ; (2) Kārtība. Tirgus konkurence korporatismā tiek
aplūkota kā „ slimīgi koordinēta un nepārvaldīta” un sadarbība šajā sistēmā ir pienākums un tai
jābūt „organizētai un īstenotai (enforced)”. „Korporatistiska valdība tieksies izveidot kārtību,
iznīcinot dažādos vēl pastāvošos tirgus, ieviešot intensīvu valsts kontroli visās lielākajās privātās
nozares ekonomiskajās aktivitātes.” 56 ; (3) Nacionālisms tiek izprasts divējādā veidā, pirmkārt, kā
uzstādījums, ka nacionālā labklājība ir būtiskāka par individuālo un, otrkārt, „korporatisms ir
nacionāls attiecībā pret pārējo pasauli[..], kas ietver agresīvu protekcionismu, merkātilistisku
pieeju tirdzniecības attiecībās un ksenofobisku attieksmi, pret ārzemnieku darbību valsts
robežās”; (4) Veiksme. Korporatisms ir uz mērķi orientēta sistēma, kur tā „sasniegšana ir
būtiskāka par tiesību saglabāšanu”, proti, korporatisms ir „plānota, organizēta un kontrolēta
ekonomikas sistēma, kas tiek attaisnota dēļ tās spējas sasniegt kopējos mērķus (collective
ends).” 57 Kā viens no šīs pieejas trūkumiem ir minams neesoši paskaidrojumi par to ar kādu
līdzekļu, metožu starpniecību valsts nodrošina, ka ekonomika attīstās iepriekšminēto principu
virzienā. 58
Korporatisms ir „fašisms ar cilvēcīgus seju”.

59

Pahls un Winklers saskata, ka viss ko esošie

politiskie spēki ir veikuši ir pārņēmuši galvenos elementus no ekonomiskās stratēģijas, lai
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pārvarētu ekonomisko krīzi, ko dažādi autoritārie režīmi Eiropā bija izmantojuši un piedāvā to
„pieņemamā fašisma izskatā”. 60
„Korporatisms ir atšķirīga ekonomiskās struktūras forma. Korporatisma kā ekonomikas sistēmas
esenci veido privātais īpašums un valsts kontrole.” Pretēji Padomju Savienības ekonomiskajai
sistēmai tajā pastāv īpašums, bet savukārt iepretim tīram kapitālismam ne tikai privātā kontrole
pār privāto īpašumu. „Pretstatā jauktām ekonomiskajām sistēmām – daļēji nacionalizētām un
valsts regulētām, daļēji nepārvaldītām privātajiem uzņēmumiem – korporatiskā struktūras tiecas
pēc pilnīgas kontroles pār visu nacionālās ekonomikas spektru, vismaz pār lielajiem
uzņēmumiem. Korporatisms ir vairāk kā vairāk kā plašāka valsts iejaukšanās forma, tas ir
mēģinājums izveidot valsts kontroli pār visiem uzņēmējdarbības lēmumu pieņemšanas
aspektiem.” 61
Kā iemeslu kādēļ notiek šādas pārmaiņas ekonomiskās sistēmas ietvarā autori norāda –
ekonomisko krīzi. Viņi balstās uz uzskata, ka vēsturiski ekonomiskās krīzes apstākļos uzņēmēji ir
griezušiem pie valsts pēc tiesiska atbalsta, subsīdijām un aizsardzības no ārējās konkurences.
Taču pārejot krīzes apstākļiem ir jābeidzas valsts iejaukšanās procesam, taču, Pāls un Vinklers
neuzskata, ka tas notiks pie apstākļiem kuri ir izveidojušies Apvienotajā Karalistē.

62

Būtiski ir

atzīmēt, ka autori pieņem, ka sabiedrību šajā korporatisma izpratnē veido dažādi elementi, kas
apvienoti vienā organismā, dēļ to savstarpējās atkarības. „Valsts ir šī koporatīvā organisma,
ķermeņa administratīvā institūcija, kas artikulē un izpilda kolektīvo gribu.” 63 Tomēr Lielbritānija
attīstījās pretēji autoru uzstādītajai diagnozei, līdz ar Margeretes Tečeres vadībā uzsāktajām
reformām. 64
Atšķirībā no iepriekš aplūkotās Šmitera un Lehmbruha korporatisma izpratnes, Pāla un Vinklera
pieeja apskata korporatismu kā ekonomisko struktūru, kā alternatīvu kapitālismam, iepretim
Šmiteram un Lehmbruham, kas aplūkoja korporatismu kā struktūru, kas eksistē iekš kapitālisma.
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1.1.4. Leo Panič - korporatismus kā kooperatīvs kapitālisms
Panič definē korporatisma kā „politisku struktūru attīstītajā kapitālismā, kas integrē organizētās
sociāliekonomiskās ražotāju grupas ar pārstāvniecības sistēmu un kooperatīvu savstarpējo
mijiedarbību līderu līmenī un ar mobilizāciju un sabiedrisko kontroli masu līmenī.” Būtiski ir
atzīmēt dažus aspektus, ka korporatisms tiek izprasts kā politiska struktūra, kas ir izveidojusies
dēļ attīstītās kapitālistiskās ekonomikas, kā arī korporatisms šajā izpratnē ietver tikai lielās
sociāliekonomiskās grupas un to sadarbību ar valsti, kā arī, lai arī lielākoties korporatisms tiek
aplūkots tikai kā interešu grupu pārstāvniecība, taču šīs izpratnes ietvaros būtiska ir arī valsts
ietekme uz interešu grupām.

65

Lai arī šis korporatisma variants ir cieši saistīts ar iepriekš

minēto, tomēr to starpā pastāv būtiska atšķirība, ja Vinklera variantā korporatisms bija kā kaut
kas, kas pastāv ārpus kapitālisma, tad šajā pieejā tā ir struktūra iekš kapitālisma. 66
Kā arī korporatistiskas struktūras pastāv kā valsts līmenī, tā arī nozaru, „kur valsts, šīs nozares
īpašuma turētājas vai pārvaldītāju organizācijas un arodbiedrības savstarpēji mijiedarbojas
rīcībpolitikas veidošanā.” 67
Šī politiskā struktūra no citām nošķirama ar to, ka tā ietver: „(1) saikni starp valsti un
funkcionālām grupām kuras ir veidotas no institucionalizētas pārstāvniecībām sabiedrības
rīcībpolitikas veidošanai; (2) mijiedarbība starp grupām šī procesa ietvaros; (3) valsts kontroles
elements pār grupām ar ko to autonomija ir ierobežota un tās tiek nodarbinātas aģentūras
mobilizācijai vai valsts rīcībpolitikas administrēšanai. Kā arī ar to, ka tā ir nepilnīga (partial) tādā
ziņā, ka tā neatceļ parlamentāro pārstāvniecību, birokrātisko administrāciju vai interešu grupu
lobismu, bet pastāv līdzas tām un ir daudzējādā veidā ir ar tām saistīta. Korporatistiskās politiskās
struktūras esamība un funkcionēšana lielākoties attiecas tikai uz ekonomikas rīcībpolitikas.” 68
Un korporatisma attīstībai nozīmīga ir ienākumu politika, jo atšķirībā no citām valsts iejaukšanās
sfērām ekonomikā, ienākumu politika pieprasa tiešu sadarbību ar arodbiedrībām, ko vēl vairāk
veicina sociāldemokrātisku partiju esamība pie varas. 69
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Korporatisms ir nozīmīgs tām grupām, kuru esamība ir balstīta šķiru principā, kā arī līdzās to
atšķirīgajām interesēm, tām raksturīga abpusējā atkarība.

70

Šīs grupas līdzās valstij arī veido šīs

politiskās struktūras galvenos elementu - arodbiedrības un uzņēmējdarbības pārstāvniecības
mijiedarbojas valsts līmenī.

Šis elements nošķir korporatismu no citiem veidiem kā tiek

ietekmēts valdības lēmumu pieņemšanas process. Kā determinējošo elementu korporatisma
politisko struktūru izveidei pēc Otrā pasaules kara Panič uzskata valdības apņemšanos nodrošināt
pilnu nodarbinātību, taču šāds valsts rīcībpolitikas mērķis tika izveidots tikai tajās valstīs, kur
arodbiedrības bija organizētas. 71
„Tieši tajās valstīs, kur arodbiedrības bija gana spēcīgas, lai nodrošinātu valsts efektīvu
nodošanos „Keinismam” un pilnas nodarbinātības rīcībpolitikai pēckara periodā, un tajā pat laikā
bija gana labi organizētas, lai spētu izmantot pilnas nodarbinātības apstākļus, lai pieprasītu
atalgojuma paaugstināšanu, arodbiedrības tika iesaistītas valsts ekonomikas rīcībpolitkas
veidošanā. Līdz ar to korporatistiskās politiskās struktūras izveidošanās pamatā ir arodbiedrību
ekonomikas uzvedība, spiediens uz atalgojumu (wage preassure) un noteikta valsts rīcība, kas
bija nepieciešama, lai risinātu izaicinājumus, ko šādas prasības izraisīja.”Kā būtiski labvēlīgi
faktori korporatistisko struktūru izveidei tiek minēta, pirmkārt, „augsta arodbiedrību
centralizācijas pakāpe un likuma ietvars kolektīvās vienošanās veikšanai

un sociālā

demokrātija”. 72
Būtiski ir atzīmēt, ka netiek pieņemts, ka arodbiedrības vai uzņēmēju pārstāvošās organizācijas,
asociācijas ir homogenas, tās veicina korporatisma funkcionēt spēju, ja tas ir centralizētas, bet
iekšēji tās ir sadalītas pa nozarēm, profesijām, nodarbinātības statusa, kā arī netiek izslēgta
iespēja, ka organizēta pārstāvniecība ir tikai dominējošajai klasei, kā arī iespējams, ka neskatoties
uz plašu dažādo interešu organizāciju iesaisti, ka tās nepauž šķiru korporatīvās intereses uz kurām
tās ir izveidotas, vai, ka tās pauž visas šķiras intereses. 73
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Kā arī korporatistiskas struktūras pastāv kā valsts līmenī, tā arī nozaru, „kur valsts, šīs nozares
īpašuma turētājas vai pārvaldītāju organizācijas un arodbiedrības savstarpēji mijiedarbojas
rīcībpolitikas veidošanā.”

74

Šīs struktūras pēc sava rakstura ir nestabilas, kas izskaidrojams ar cīņu iekš arodbiedrībām starp
dažādajām lomām, ko tās valsts pārvaldes procesā var spēlēt, proti, tās var kļūt par valsts
āgentūrām, vai „autonomas strādnieku šķiras institūcijas”. 75 Tajā pat laikā tās ir veicinājušas šo
struktūru centralizāciju, kas, savukārt veicina korporatistisko struktūru stabilitāti un neskatoties
uz savu nestabilitāti korporatistiskās struktūras, kas vienreiz izveidotas ir ilgtspējīgas, pārdzīvojot
dažādas valdības. 76
Līdz ar to ir iespējams veikt sekojošus secinājumus, ka: (1) korporatisms var tikt izprasts kā
struktūra vai kā rīcībpolitikas izstrādes process, kurā ir iesaistītas darba devēju, darba ņēmēju
organizētās interešu pārstāvniecības un valsts kuras mijiedarbojas, kā nozaru tā nacionālā līmenī
un galvenokārt jautājumos; (2) korporatisms ir drīzāk raksturojams kā nestabila struktūra, kuras
stabilitāti veicina organizāciju iekšējā centralizācijas pakāpe; (3) korporatisma izveidei
labvēlīgāka ir kreisā spārna politisko partiju esamība valdībā vai šo partiju veidota valdība; (4) tā
balstās uz savstarpējo apmaiņu starp iesaistītajām pusēm; (5) vienošanās galvenokārt ir saistītas
ar ienākumu politiku.

1.2. Sociālie pakti
1980.gadu nogalē korporatisma kā metodes vai struktūru noriets likās kā loģisks attīstības
turpinājums, kam kā nozīmīgs apstiprinājums kalpoja centralizētās atalgojumu sistēmas
sabrukums Zviedrijā 1980.gados. Pastāvēja pārliecība, ka korporatisma modelis nav piemērots
jauno izaicinājumu pārvarēšanai. Šāds arguments lielā mērā bija balstīts uz to, ka izzuda līdzekļi,
kas nodrošināja apmaiņas iespējas. Tomēr tā vietā, lai korporatisms kā lēmumu pieņemšanas
metode vai struktūra liberālās demokrātijas ietvaros izzustu tā piedzīvoja noteikta veida
evolūciju. 77 Pat nozīmīgākie korporatisma koncepta pārstāvji novērtēja šī modeļa izdzīvošanas
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iespējas skeptiski un pastāvēja uzskats, ka korporatisms varētu izdzīvot, bet tikai noteiktā
sekotorālā, nozares līmenī kā mesokoporatisms. 78
No piecpadsmit Eiropas Savienības dalībvalstīm – Vācija, Beļģija, Spānija, Īrija Itālija, Grieķija,
Somija un Portugāle visas piedzīvoja noteikta veida trīspusēju vienošanas no jauna izveidošanos
vai atjaunošanos laika posmā no 1992. līdz 1998. gadam. 79 Tas, kas pārsteidza šādas prakses
izveidē, bija trīspusējo vienošanos noslēgšana tajās valstīs, kurās nepastāvēja nedz strukturālie,
nedz arī institucionālie priekšnosacījumi, tādu izveidei, piemēram, Īrijā. 80 Tādejādi viens no
20.gadsimta beigu jautājumiem akadēmiskajā diskusija attiecībā uz sociālajiem paktiem bija, kas
ir izraisījis to izveidošanos un ar ko šī jaunā sadarbības forma atšķiras no iepriekšējās, tādas, kā
to aprakstīja Šmiters, Lehmbruhs un Panič. 81
Līdz ar to šīs sadaļas ietvaros tiks aplūkots sociālo paktu jēdziens, to veidi, rašanās iemesli un
atšķirības starp sociālajiem paktiem un korporatismu pēc Otrā pasaules kara.
1.2.1. Sociālo paktu jēdziens un veidi
Tāpat kā daudziem jēdzieniem, kas tiek izmantoti politikas zinātnē noteiktu sociālpolitisku
fenomenu apzīmēšanai nav vienotas definīcijas arī sociālie pakti tiek definēti dažādi, bet
neskatoties uz to daudzveidību tām ir vienots priekšstats par jēdziena būtību.
To plašākajā izpratnē sociālais pakts var tikt definēts „kā divpusējas vai trīspusējas nacionālā
līmeņa vienošanās, kas ietver atalgojumu un/vai ne ar atalgojumu problēmjautājumu saistītas
sfēras.”
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Vai alternatīvi kā „specifiska makro līmeņa sadarbība, kas parasti izveidojas starp

valdības un organizēto interešu pārstāvjiem kas pārrunā un koordinē rīcībpolitkas vairākās
formāli neatkarīgas, bet savstarpēji saistītās rīcībpolitiku sfērās (ienākumu, darba tirgus, fiskālās
un sociālās politikas) un līmeņos ( nacionālais, nozaru, reģionālais un vietējais).” 83
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Kā arī kā: „publiski izsludināti formāli rīcībpolitikas līgumi starp valdību un sociālajiem
partneriem par ienākumu, darba tirgus vai labklājības rīcībpolitikām, kas skaidri nosaka
rīcībpolitikas problēmas un mērķus, līdzekļus kā tos sasniegt, kā arī iesaistīto pušu pienākumus
un uzdevumus.” 84 Šāda izpratne salīdzinājumā ar iepriekšējo definīciju izslēdz deklaratīvus
paziņojumus, kā arī nolūku paziņojumus vai neformālas vienošanās, kā arī par sociālu paktu tiek
uzskatīta tikai tāda sadarbība, kas izveidojas sadarbības rezultātā starp valdību un sociālajiem
partneriem, proti, izslēdzot tādejādi divpusējas vienošanās starp arodbiedrībām un uzņēmējiem.
Līdz ar to, lai līgums tiktu uzskatīts par sociālo paktu, tam ir jābūt valdības līdz parakstītam, vai
tam ir jābūt divpusējam līgumam, kas noslēgts publiski, lai izvairītos no valdības iejaukšanās.
Tādejādi daudz lielāka nozīme tiek piešķirt valsts lomai, kā arī sociālais pakts ir nevis
„sadarbība”, bet sadarbības rezultāts –„līgums”, taču vēl būtiskāk ir, ka sociālais pakts šādā
izpratnē nebeidzas ar līguma noslēgšanu, bet nosaka arī pienākumus un uzdevumus, līdz ar to tas
savā ziņā arī procesuāls.
Vai kā vēl šaurāka izpratne ir, kā „jauna veida konkurences makrokoncentrācijas forma, kurā
valdība un organizētā kapitāla un darbaspēka pārstāvji regulāri satiekas ar mērķi koordinēt
formāli neatkarīgas rīcībpolitikas un institucionālus segmentus, bet de facto savstarpēji saistītas
rīcībpolitikas sfēras kā fiskālā, atalgojuma un darba tirgus un sociālo rīcībpolitiku.” Līdz ar to ar
sociālo paktu tiek apzīmēts sadarbības process pār plašu savstarpēji saistīti rīcībpolitikas
jautājumiem, kam atšķirībā no iepriekšminētajām izpratnēm ir raksturīgs pastāvīgums. Būtiski ir
piebilst, ka līgums kā process, kas minēts iepriekšējās definīcijas tiek apzīmēts arī kā
„konkurences korporatisms” vai „liesais” ( lean) vai „piegādes puses korporatisms” (supply –
side). 85
Neskatoties uz dažādo izpausmi visām iepriekšminētajām pieejām ir raksturīgas vairākas kopīgas
iezīmes: (1) nacionālais līmenis; (2) tās var būt trīspusējas vai divpusējas vienošanās starp valsti
un sociālajiem panteriem, galvenokārt, arodbiedrībām un darba devēju pārstāvniecībām; (3)
noslēgtās vienošanās un/vai pārrunu process ietver plašu rīcībpolitikas jautājumu loku.
Sociālos paktus pēc to veida ir iespējams iedalīt saskaņā ar divām dimensijām, pirmkārt,
horizontālā (cik liels skaits problēmjautājumu loks tiek aplūkots ), otrkārt, vertikālā ( kāds ir
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iesaistītais pārvaldes līmenis un starp cik lielu skaitu aktoru ir iesaistīti vienošanās procesā)
Pamatojoties uz šīm divām dimensijām un to izpausmēm autori izdala četru veidu makro –
koncentrācijas veidus no vāji institucionalaizētiem – (i) „ēnu” un (ii) „virsrakstu” sociālajiem
paktiem, līdz pastāvīgām institucionālajām struktūrām – (iii) ‘ienākumu rīcībpolitikas un (iv)
„neo – korporatistiskā koncentrācija”. Paktu veidi atšķiras ne tikai pēc to aptvertā jautājuma loka
un institucionalizācijas pakāpes, bet arī pēc uzticības līmeņa, proti, jo augstāka savstarpējā
uzticība, jo drīzāk pakti, kas tiks noslēgti atbildīs ‘ienākumu rīcībpolitikas” vai

„neo –

korporatistiskā koncentrācija” veidam, jo „ēnu” un „virsrakstu”’ sociālie līgumi visdrīzāk
izveidojas kā atbildes uz ārējiem izaicinājumiem, kam raksturīgas nestabilas apmaiņas attiecības,
kas kompensē savstarpējās uzticības trūkumu starp iesaistītajām pusēm. 86
Sociālos paktus ir iespējams iedalīt arī mazāk izvērsti pamatojoties uz rīcībpolitikas ietverto
jautājumu loku un laika periodu, kad panākta vienošanās. Pamatojoties uz šādiem nosacījumiem
tiek izšķirtas: „(1) horizontālo- vienošanās, kas ietver vairākas rīcībpolitikas nozares vienā laika
posmā; (2) gareniski (longitudinal )- šādas vienošanos veido vairāki viens otram sekojuši līgumi
par ierobežotu jautājumu loku, kas noslēgti dažādos laika posmos, taču, kur nepastāv skaidra
saikne starp noslēgtajiem paktiem; (3) ad-hoc – šāda veida vienošanās tiek noslēgtas starp divām
vai vienu no iesaistītajām pusēm, par ļoti ierobežotu jautājumu loku, tomēr atšķirībā no iepriekš
minētajiem diviem tipiem šo nav iespējams uzskatīt par sociālo paktu strictu sensu, jo tas
nebalstās

kopējas

izpratnes

esamību

kā

efektīvu

instrumentu

noteikto

izaicinājumu

atrisināšanai.” 87
1.2.2. Sociālo paktu cēloņi
Lai arī pētījuma pamatā ir pieņēmums, ka sociālie pakti Rietumeiropā 20.gadsimta nogalē
izveidojas kā atbildes reakcija uz EMS radītajiem izaicinājumiem dalībvalstu ekonomikai un to
vēlme kļūt par šīs savienības dalībvalsti. Šīs sadaļas ietvaros tiks aplūkots, cik patiess ir šāds
pieņēmumus un, cik lielu lomu šajā procesā ir spēlējuši vēl citi priekšnosacījumi, kuri ir jāņem
vērā aplūkojot sociālu paktu ne/esamību Slovēnijā un Slovākijā.
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Pieņemot, ka EMS ir bijis iemesls sociālo paktu noslēgšanai, tad sociālajiem paktiem bija jābūt
noslēgtiem, vai vismaz tādiem centieniem bija jābūt visās ES dalībvalstīs, izņemot, Dāniju un
Apvienoto Karalisti. Tomēr sociālie pakti tika noslēgti vai tādi mēģinājumi 20.gadsimta nogalē
bija novērojami tikai astoņās no trīspadsmit ES dalībvalstīm. Līdz ar to EMS ir iespējams
kalpojis kā vienojošais faktors, vai katalizators, bet tikai šīs organizācijas esamība nav spējusi
radīt nosacījumus pie kuriem valsts rīcībpolitkas izveidē un ieviešanā tikuši iesaistīti sociālie
partneri.
Laika periodā no 1980.gadu nogalē un 1990.gados Sociālie pakti tika noslēgti vai mēģināti
noslēgt - Vācijā, Beļģijā, Spānijā, Īrijā, Itālijā, Grieķijā, Somijā un Portugālē. Vide, kurā šie
līgumi tika noslēgti, bija raksturīgi ne tikai EMS radītie izaicinājumi, bet pieaugošs bezdarbs,
nozīmīgi ekonomiskie izaicinājumi (Īrija, Nīderlande 1980.gadu sākumā, vai Somija 1990.gadu
sākumā), vai politiskie (Itālija) tiek minēti kā nemazsvarīgāki faktori, kādēļ tika noslēgti Sociālie
pakti. 88 Tomēr, kā ekonomiskie izaicinājumi, tā politiskā krīze nespēj izskaidrot sociālo paktu
izveides fenomenu, jo īpaši tajās valstīs, kur nav pastāvējuši priekšnosacījumi, kas kā būtiski ir
izvirzīti korporatisma teorijā 1960. un 1970.gados, kā arī šie divi faktori nespēj sniegt
izskaidrojumu, kādēļ, piemēram, Vācijā, neizdevās noslēgt sociālo paktu neskatoties uz
centieniem.
Tomēr dominē vienprātība aplūkot EMS kā nozīmīgāko katalizatoru sociālo paktu noslēgšanai,
bet gadījumos, kur sociālie pakti tika noslēgti pirms EMS to kandidāti dalībvalstu dienas kārtībā
kā būtiskākais faktors tiek minēta valsts ekonomikas starptautiskās konkurētspējas uzlabošana un
ekonomiskā krīze. Tas tiek pamatots ar apgalvojumu, ka nepieciešamība pārvarētu nozīmīgus
ekonomiskās krīzes izaicinājumus veicina vienotas izpratnes izveidošanos par valsts tālākās
attīstības iespējām, bet vienota izpratne sociālo partneru un valdības starpā, savukārt sociālā
pakta noslēgšanu. 89 Tomēr arī šāds izskaidrojums ir nepilnīgs, nesniedz paskaidrojumu, kādēļ
ekonomiskajai krīzei būtu jārada apstākļi, ka valdība vēlas iesaistīt sociālo partnerus valsts
rīcībpolitkas veidošanā, bet sociālie partneri, savukārt iesaistīties tajā.
Līdz ar to EMS, starptautiskās konkurētspējas zudums vai ekonomiskās krīzes izaicinājumi var
tikt aplūkoti kā lēmumu vidi ierobežojoši faktori, bet ne noteiktu lēmumu determinējoši faktori.
88
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Daudz plašāku priekšstatu sniedz vairāku iespējamo iemeslu apkopjumms, kurus iespējams
sagrupēt trīs pamata rādītājos, kur katram ir savi ietekmējošie mainīgie: (1) ekonomisko
problēmu izaicinājums, kas izpaudās kā:(a) nepieciešamība izpildīt Māstrihtas kritērijus –
inflācijas un budžeta deficīta samazināšana; (b) ekonomikas internacionalizācija un
konkurētspējas zudums, kas izpaužas kā augstā bezdarba līmenī vai draudos no tā; (2) nacionālās
atšķirības vienošanos noteikšanā par atalgojumu. Saskaņā ar korporatisma teoriju, veiksmīgas
valdības un sociālo partneru sadarbības priekšnosacījums ir centralizētas un vienreizējas sociālo
partneru pārstāvošās organizācijas. Lai arī šis apgalvojums ir ticis apšaubīts, jo sociālie pakti ir
tikuši noslēgt valstīs kur iztrūka šādi priekšnosacījumi, tomēr šādu organizāciju esamība var būt
kā viens no veicinošajiem, faktoriem. Šī rādītāji mērījuma lielums parasti tiek izteikts, kā
arodbiedrību blīvums un atalgojuma noteikšanas centralizācijas pakāpe, kur tiek noteikts, ka
vēlamā ir vidēja centralizācijas pakāpe. Līdz ar to būtiskākie mainīgie ir: (a) biedru skaits
arodbiedrībās; (b) arodbiedrību centralizācijas pakāpe;(3) valdības vājums vai vēlēšanu procesu
radīts spiediens, šajā rādītājā kā būtiski tiek norādīti trīs aspekti: (a) valdība kuru veido vai kurā ir
pārstāvētas kreisās spārna partija vai partijas; (b)valdības stiprums - šis rādītājs lielākoties tiek
izprasts kā vai valdība, vai valdošajai koalīcijai pieder vairākums valdībā; (c) vēlēšanu spiediensvaldošās partijas būs vairāk ieinteresētas noslēgt sociālos paktus gadījumā, ja ieguvumu zaudējumu analīzes rezultātā uzskatīs, ka tādejādi var gūt pārsvaru vēlēšanās par saviem
konkurentiem. 90
Tomēr ir būtiski ņemt vērā, ka lielākā daļa no autoriem, kas ir analizējuši sociālo paktu rašanos
90.gados kā izskaidrojošos rādītājus ir minējuši noteiktu iepriekš minēto mainīgo kombināciju,
ko ieteikmējuši vairāki faktori – pētījumu mērķis, aplūkoto valstu skaits. 91 Kā piemēram, EMS
ietekme uz sociālo paktu izveidošanos, ja ar EMS tiek izprasts kā ekonomisko problēmu slogs,
kas jāpārvar noteiktajām valstīm, veicina sociālo paktu noslēgšanu tikai tajos gadījumos, ja (1)
līdz ar nepieciešamību izpildīt Māstrihtas kritērijus, kad valdība ir raksturojama kā vāja un vidēji
centralizētas arodbiedrības, tad sociālie pakti tika izmantoti kā pielāgošanās stratēģijas līdzeklis,
(2) savukārt, kur lielāka problēma bija augts bezdarba līmenis kā atbilstība Māstrihtas kritērijiem,
tad kā nozīmīgs mainīgais ir vāja valdība vai vidēji centralizētas arodbiedrības. 92 Līdz ar to
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ekonomiskie izaicinājumi kā katalizators drīzāk iedarbosies tikai tajos gadījumos, ja valdība būs
vāja un arodbiedrības vidēji centralizētas.
Tā kā katrs no iepriekš minētajiem faktoriem ietver noteiktus priekšstatus, tad tālākajā sadaļā šī
darba autors pievērsīsies katra no iepriekš minētajiem mainīgajiem tuvākajai analīzei, jo īpaši
tādēļ, ka iepriekš minētie kritēriji ir apkopojums no dažādiem pētījumiem, tomēr tie tika analizēti
attiecībā pret visām tā laika ES dalībvalstīm.
Pirmkārt, ekonomisko problēmu izaicinājums (economical problem loud). Ekonomisko
problēmu slogu 1990. gados veidoja būtiski izaicinājumi, kā nepieciešamība veikt būtiskas
izmaiņas nodarbinātības politikā, lai nodrošinātu valsts ekonomikas starptautisko konkurētspēju,
taču reformas, kuras bija nepieciešamās šajā sfērā bija vērstas uz nodarbinātības apstākļu
elastīguma veicināšanu, līdz ar to esošās sistēmas destabilizēšanu. Nemazsvarīgāks problēmu
slogs izrietēja no sabiedrības novecošanas, kā rezultātā bija nepieciešams veikt izmaiņas pensiju
sistēmas finansēšanas veidā un veselības aprūpē. Kā arī nepieciešamība un/vai vēlme izpildīt
EMS konverģences kritērijus, kuru izpildei lielajai daļai valstu bija nepieciešams veikt reformas
iepriekš minētajās rīcībpolitkās. 93 Būtiski ir piebilst, ka ar šādiem izaicinājumiem saskārās visas
valstis neatkarīgi no tajās pastāvošā labklājības režīma.
Aplūkojot motivāciju, kas bijusi pamatā tam, ka 80.gadu beigās un 90.gados tika noslēgti sociālie
pakti problēmu sloga kontekstā kā būtiski tiek atzīmēti trīs elementi: (1) vienotā tirgus izveide ES
ietvarā 1992.gadā, savienojumā ar globalizāciju, palielināja spiedienu, kas tika vērsts uz
uzņēmumu konkurētspēju, tas, savukārt, no uzņēmēju un valsts viedokļa attaisnoja
nepieciešamību samazināta atalgojumu (tieši un netieši) un veicināt lielāku darba tirgus
elastīgumu. Papildus šiem apstākļiem dažās valstis šajā laika periodā atrādās dziļā ekonomiskā un
sociālā krīzē; (2) Sociālās aizsardzības reformas bija kļuvušas par steidzīgu nepieciešamību
neatkarīgi no Eiropas integrācijas, ko izraisīja – sabiedrības novecošana, izdevumi, kas saistīti ar
bezdarbs un ģimenes kā sabiedrības pamata institūcijas sabrukums. (3) Nodarbinātība. Zemā
aktivitāte (low rate activity) un augstais bezdarba līmenis ES, ar akūto problēmu, ko veido
ilgtermiņa bezdarbs un bezdarbs starp jauniešiem veidoja vienu no nozīmīgākajiem
izaicinājumiem 80. un 90.gados. 94
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Būtisks aspekts, kas palielināja ekonomisko izaicinājumu rādīto problēmu slogu bija
nepieciešamība vienoties tādā veidā, kas izslēdz neveiksmes iespējamību, jo zaudējumi, kas
rastos bija nevis provizoriski, bet reāli tverami – nepievienošanās EMS. Vēl jo vairāk dalība EMS
bija laika nozīmē ierobežota, kas vecināja nacionālo resursu mobilizēšanu. 95 Kā pretstats tam ir
minams, ka šāds priekšstats par EMS ir nepilnīgs, jo EMS, pirmkārt, ir ekonomisks līgums, kas
kā vēlams tika aplūkots no tā dalībvalstu puses, ko apstiprina fakts, ka Māstrihtas līgums,
pirmkārt ir, līgums, kuram valstis pievienojas pēc pašu gribas, brīvprātīgi. 96 Līdz ar to tas ir
dalībvalstu pašu radīts piespiedu faktors.
Tomēr pievienošanās EMS bija lielāks un mazāks ekonomiskais izaicinājums, līdz ar to kā
ietekmīgāks katalizators EMS kalpoja tajās valstīs, kur „noturēt monetāro sistēmu, kas tiecas uz
zemu inflācijas līmeni un stabilu valūtas vērtību, kas apvienota ar kontroli pār budžeta deficītu”
bija grūtāk. Šajā aspektā vēl viens būtisks apstāklis ir nevis pašu Māstrihtas kritēriju izpildīšana,
bet pārmaiņas, kas saistītas ar dalību jauna veida monetārā režīmā. Līdz ar to ir būtisks faktors ir,
kad valstis pievienojās jaunajam monetārajam režīmam. 97 Pamatojoties uz izejas punkta
pozīcijām un pievienošanās nosacījumus EMS Rietumeiropas valstis var tiks iedalītas divās
grupās: (i) valstis, kurām bija nepieciešamas tikai nelielas izmaiņas; (ii)valstis, kas vēlāk
pielāgojās monetārajai sistēmai, šīs valstis var iedalīt tādās kuras (a) izveidojās pozitīvas
attiecības starp dažādiem sociālajiem partneriem un valdību un tādās (b), kur vienošanās
panākšana starp dažādajiem sociālajiem partneriem dominē spriedze. Sociālie pakti lielākoties
tika parakstīti otrā veida (ii) valstīs. 98
Līdz ar to valstīs, kurās sociālie pakti tika noslēgti 90.gados kā galvenais iemesls ir bijis
nepieciešamība izpildīt konverģences kritēriju, bet valstīs, kur tie tika noslēgti 80.gadu beigās kā
„funkcionāla atbilde uz ārējiem šokiem, kas saistīti ar globālās ekonomikas ierobežojumiem”. 99
Tomēr neskatoties uz visiem iepriekš minētajiem apgalvojumiem, šāds uzstādījums par
ekonomisko problēmu slogu tiek arī pilnība apšaubīts, jo tādejādi nav iespējams izskaidrot, kādēļ
dažās valstīs, kā ,piemēram, Grieķijā neskatoties uz tās grūto stāvokli tāds netika izveidots, kā arī
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kādēļ Sociālie pakti tiek turpināti vai atjaunoti salīdzinoši labākos sociālekonomiskajos
apstākļos. 100 Līdz ar to ir jābūt citiem būtiskākiem faktoriem, kas ietekmē šādu vienošanos
izveidi.
Otrkārt, nacionālās atšķirības vienošanos noteikšanā par atalgojumu. Šī mainīgā kontekstā
kā būtiski mainīgie tiek minēti arodbiedrības biedru skaits, to centralizācijas pakāpe un
atalgojumu centralizācijas pakāpe, ko visdrīzāk varētu izteikt kā darba ņēmēju skaits, kas pakļauti
kolektīvajam darba līgumam. Pastāv uzskats, ka „veiksmīga sociālā pakta izstrādāšanai ir
nepieciešama arodbiedrību ne tikai vēlēšanās iesaistīties, bet arodbiedrībām ir stratēģiski
jānododas risinājuma izstrādāšanā.” 101 Tomēr, tas neizskaidro, arodbiedrību motivāciju
iesaistīties sociālā pakta izstrādē.
Viens no arodbiedrību ietekmi determinējošiem faktoriem ir to biedru skaits, savukārt līdz ar
biedru skaita samazināšanos, pieaugošo bezdarbu un intensīvāku starptautisko konkurenci to
spējas ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesu ir būtiski samazinājušas, jo īpaši nacionālā līmenī
un to ietekme uz noteiktajām reformām, rīcībpolitikas izstrādes procesā var tikt saglabāta tikai no
valdības puses ierosināta sociālā dialoga apstākļos. 102 Līdz ar to ar dalību sociālajos paktos
arodbiedrības spēj ietekmēt pašas rīcībpoltikas izstrādes procesu, nevis tā iznākumu un tādejādi
saglabāt savu ietekmi uz lēmumu pieņemšanas procesu, neskatoties uz tās biedru skaita
samazināšanos. Savukārt darba devēji saskatīja nestabilajā pārejas periodā sociālā pakta esamībā
kādu noteiktu stabilitāti.

103

Tomēr sociālā pakta izstrādāšanā un noslēgšanā organizētās

uzņēmēju pārstāvniecības nespēlē nozīmīgu lomu, bet viņu nozīme pieaug līdz ar nepieciešamību
ieviest un izstrādāt noteikto rīcībpolitiku. 104
Būtiski ir piebilst, ka viens no uzskatiem ir, ka pastāvošo kolektīvo vienošanās institūciju vājums
un efektīvu atalgojumu kontrolēšanas, ierobežošanas noteikumu neesamība bija priekšnosacījums
sociālo paktu izveidei, jo tie neizveidojās valstīs kur sociālais dialogs jau pastāvēja tādā līmenī,
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ka tā ietvaros bija iespējams noteikt atalgojuma pieauguma ierobežošanu, bet valstīs, kurās
pastāvēja kāds no uzņēmumu atalgojumu noteikšanas veidiem. 105
Treškārt, valdības vājums vai vēlēšanu procesu radīts spiediens. Šis rādītājs izriet no
jautājuma, kādēļ tie, kas ir tiesīgi īstenot valsts varu ir ieinteresēti dalīt šo varu ar sociālajiem
partneriem – darba devēju un darba ņēmēju institūcijām. Neatkarīgi no sociāla pakta definīcijas,
tas tiek noslēgts starp racionāliem aktoriem, kur katram ir savas intereses un ietekme. 106
Sākot no 1970 gadu nogales valdības no politiskās izvēles perspektīvas ir bijušas iekļautas
noteiktas dilemmas ietvarā. Vēlētāja sagaida labklājības valsts tālāku izaugsmi vai vismaz
palikšanu esošajā stāvoklī, savukārt valdības saskaras ar nepieciešamību samazināt izdevumus
labklājības sfērā saskaroties ar jaunu demogrāfisko situāciju un fiskālajām prasībām. Līdz ar to,
lai izpildītu savas funkcijas valdībām ir jāriskē ar iespēju samazināt savas pārvēlēšanas iespējas.
No šī riska aspekta arī izriet vairākas stratēģijas kā valdības varētu rīkoties, no kurām viena ir
sociālo partneru iesaiste lēmumu pieņemšanas procesā, padarot tos līdzatbildīgus par pieņemto
lēmumu. 107 Šādas izvēles pieņemšanai nozīmīga ir arī struktūra, kuras ietvarā notiek mijiedarbība
starp valdību un sociālajiem partneriem ( tās esamība, vai kā tā tiek izveidota), jo tā nosaka spēles
noteikumus, aktoru iespējas un veidu kādā notiks lēmumu pieņemšanas process. Šajā kontekstā
divi aspekti ir būtiski – valsts spēja iejaukties sociālo partneru pašpārvaldē un sociālo partneru
veto iespējas attiecībā uz politisko lēmumu un tā ieviešanu. 108
Valdību iesaistīšanās sociālos paktos tiek pamatota ar nepieciešamību leģitimizēt noteiktos
lēmumus, ko ir iespējams veikt noslēdzot sociālo paktu, taču ja valdība tiek uzskatīta par
leģitīmu, tad arī reformas, kuras tā ievieš tiks uzskatītas par leģitīmām, bet ar sociālā pakta
starpniecību valdība var „sadalīt vainu” (blame avoidance) par noteiktajām reformām ( pensijas
vecuma paaugstināšana, nodarbinātības noteikumu liberalizēšana), kā arī mazākuma vadības
gadījumā vai politiski vājas valdības gadījumā tā ir viena no metodēm, kā ieviest nepieciešamās
reformas. 109
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Attiecībā uz institucionālo dinamiku būtiski ir atzīmēt, dažās tēzes, ka veids kā tiek organizētas
institucionāli interešu saskaņošana, vienošanās process ietekmē tā iznākumu. Kā iepriekš
pieminēts nozīmīga ir valdības ietekme, proti, cik liela ir valdības spēja ieviest reformas
vienpusēji. Autori norāda, ka mazākuma valdības vai valdības pārejas režīmos drīzāk būs
ieinteresētas noslēgt sociālos paktus, jo tādējādi tās varētu paaugstināt konsensusa līmeni un
leģitimizēt noteiktās reformas. Būtiski ir piebilst, ka Sociālo paktu izveidē nozīmīgu lomu spēlē
pagātnes institūcijas, kas veido aktoru intereses un uzvedību, taču tajā pat laikā neliedz
alternatīvu rīcību. 110
Būtisks apstāklis ir arī valdības un to veidojošo spēku politiskā motivācija, proti, „politiskās
partijas izvēlās noslēgt sociālos paktus ne tikai, lai pārvarētu ekonomiskās problēmas, bet arī tad,
kad tās uzskata, ka tādejādi tās varētu samazināt iespējamās vēlēšanu izmaksas, kas izriet no
nepieciešamajām izmaiņām ekonomikā un atalgojumu rīcībpolitikā. 111 Tomēr vēlēšanu spiedieni
izpaužas daudzveidīgi, to var ietekmēt arī nestabila elektorāta spiediens un jaunu politisko spēku
ienākšana politiskajā arēnā.

112

Kā arī, ja „valdība nav spējīga depolitizēt lēmumu izveidojot

vienotu lielo koalīciju nepieciešamajām reformām un/vai, kad nepastāv citas iespējas kā pārvarēt
arodbiedrību veto varu.” 113
Valdība ir ieinteresēta dalīties savās rīcībpolitikas lēmumu pieņešanas privilēģijās, ja pati valdība
ir drīzāk vāja, bet arodbiedrības nedz vājas, nedz pārāk spēcīgas. Valdības iesaistīs arodbiedrības
sociālo paktu izstrādē, tad, ja tās joprojām saglabā vērā ņemamu draudu rīcībpolitkas ieviešanai,
bet to ietekme ir samazinājusies, tādejādi mīkstinot to vienošanās rīcībpolitikas stratēģiju. 114
Mīkstināta stratēģija nozīmē, ka arodbiedrības būs vairāk uz kompromisu orientētas kā centīsies
īstenot tikai savas prasības. Būtiski ir piebilst, ka Sociālo paktu izveidē nozīmīgu lomu spēlē
pagātnes institūcijas, kas veido aktoru intereses un uzvedību, taču tajā pat laikā neliedz
alternatīvu rīcību. 115
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Tomēr, neskatoties uz argumentiem, kādēļ valdības ir ieinteresētas sociālā pakta noslēgšanā, ir
būtiski piebilst, ka politiskās partijas, vai valdība var neiesaistīties sociālā pakta izveidē tiešu to
pašu iemeslu dēļ, proti, ja sociālie pakti nespēs radīt nepieciešamos, vēlamos rezultātus, vai
ievērojama daļa vēlētāju neatbalsta valdības un sociālo partneru sadarbībā balstītu lēmuma
pieņemšanu, tad valdības neiesaistīsies sociālā pakta noslēgšanā. 116 Proti, koncentrācijai ne
vienmēr ir piemērots līdzeklis kā ieviest reformas, jo īpaši, kad sociālie partneri nav spējīgi
kontrolēt darba tirgu un, kad atalgojuma ierobežošana tiek veikta decentralizētā veidā, līdz ar to,
kur sociālie partneri nav spējīgi pašpārvaldīt noteiktos vienošanās mērķus valdībām ir jārīkojas
vienpusēji. 117
1.2.3. Korporatisms jaunās skaņās: atšķirības starp Sociālajiem paktiem un korporatismu
Deviņdesmitajos gados, dažviet jau astoņdesmito gadu nogalē Eiropā ir novērojama trīspusējās
sadarbības atdzimšana vai no jauna rašanās. Līdz ar to politikas teorijas debatē iesākās jauna
diskusija, cik lielā mērā prakses un vienošanās, kas to rezultātā ir tikušas noslēgtas atbilst
klasiskajai korporatisma izpratnei, kas savā ziņā jau tika uzskatīta par pārgājušu Eiropas
fenomenu. Tādēļ šīs sadaļas pamata jautājums ir, cik lielā mērā sociālie pakti, kas noslēgti
1990.gados ir sasaistāmi ar korporatisma izpratni pēc Otrā pasaules kara. Labākā atbilde uz šo
jautājumu ir, ka „analītiski nodalījums starp diviem konceptiem ir drīzāk neskaidrs kā skaidrs, bet
praksē tos bieži lieto kā sinonīmus.” 118
Aplūkojot iepriekšējā nodaļā minētos aspektus, tad neskatoties uz līdzību to starpā pastāv
būtiskas atšķirības:(1) ir pieaugusi valsts loma, ja 60/70.gados kā galvenie aktori bija darba
devēju un darba ņēmēju organizētās interešu pārstāvošas organizācijas, tad 90.gados, valdības
kļūst par galveno dzinējspēku sociālā pakta izveidei; 119 (2) izmaiņas ir novērojamas arī
problēmjautājumu lokā par ko tikušas noslēgtas vienošanās, ja klasiskajā korporatismā dominē
atalgojuma pieauguma ierobežošana (wage restrain) apmaiņā pret paaugstinātu sociālo
aizsardzību, tad 90.gados noslēgtās vienošanās aptvēra daudz plašāku rīcībpolitiku loku, jo īpaši
attiecībā uz sociālās aizsardzības sfēru. Sociālie pakti ietvēra vienošanās par tādiem jautājumiem
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kā bērnu kopšanas atvaļinājumu ilgums, priekšlaicīgā pensionēšanās, darba laika (ieviešot
pusslodzes un īsāku darba nedēļu), nodarbinātības elastīgumu, darba dalīšana (work sharing). 120
(3) 70.gados noslēgtie sociālie līgumi pēc rakstura bija pārdaloši pēc sava rakstura, tad 90.gados
noslēgtajos līgumos dominē nevis resursu pārdale, bet vienošanās ar mērķi nepasliktināt esošo
situāciju ( nodarbinātības līmeni, valsts konkurēt spēju) un, uzlabot to, proti, apmaiņa ir drīzāk
neesoša, tie drīzāk raksturojami kā regulējoši sociālie pakti; 121 (4) Būtiskas atšķirības pastāv arī
jauno struktūru institucionalizācijas līmenī salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu. Atšķirībā no
iepriekšējām korporatistiskām struktūrām, kuru pamata elements bija izteikta centralizācija,
sociālie pakti ir vairāk dinamiski to struktūras vairāk tiecas uz decentralizētu koncentrāciju, vai
vismaz lielāka mēra līdzsvaru starp centralizāciju un decentralizāciju;

122

(5) būtiski ir

samazinājusies arodbiedrību loma, bet pieaugusi darba ņēmēju organizāciju nozīme;. 123 ; (7)
Atšķirības novērojamas arī veidā kā noteiktās struktūras analizēt, proti, ja sociālo paktu kontekstā
kā būtiskākais tiek aplūkota galveno aktoru interesēs un stratēģijas, tad korporatisma skola tiecas
galvenokārt izpētīt strukturālos priekšnosacījumus priekš koncentrācijas, iesaistīto organizāciju
struktūras un to institucionalizāciju.
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2. Korporatisms un tā aktori Austrumeiropā
Priekšstatu par sociālo paktu iespējamību šajā reģionā vislabāk raksturo apgalvojums, ka „lai arī
institucionālā trīspusējā sadarbība ir iezīme, kas pastāv lielākajā daļa jauno ES dalībvalstu, to
struktūras ir ļoti trauslas, izņemot, Slovēnijas gadījumu, kas šajā aspektā līdzinās Austrijai, un
iespējas, ka tiek noslēgti vērā ņemami sociālie pakti kā Īrijā un Itālijā 90.gados ir drīzāk
neesoši.” 124 Līdz ar to šīs sadaļas mērķis ir aplūkot līdzšinējos pētījumus par korporatisma
attīstību Austrumeiropā, jo, ja tiek pieņemts, ka vide un tajā pastāvošie faktori veicina vai tieši
pretēji kavē, vai liedz sociālo paktu noslēgšanu ir nepieciešams aplūkot kādā vidē un pie kādiem
priekšnosacījumiem bija iespējams izveidoties sociālajiem paktiem Austrumeiropā, jo īpaši tādēļ,
ka Austrumeiropas pieredze ar korporatismu būtiski atšķiras no Rietumeiropas. Tādēļ šīs sadaļas
ietvaros tiks aplūkots pētījumos par korporatisma attīstību Austrumeiropā veiktie secinājumi un
to veidojošo aktoru būtiskākās iezīmes, akcentējot atšķirības, kas pastāv starp ES-15 un ES-8.

2.1. Korporatisms Austrumeiropā - iluzors vai attīstībā esošs?
Anke Hassel izdala četru veidu iespējamos sociālas partnerības veidus balstoties uz motivāciju,
kas ir valdības un arodbiedrības pamatā. Tiek izšķirtas analītiski divu veidu intereses, kas ir
noteiktā sadarbības veida pamatā un ietekmē tās iznākumu. Autore izšķir starp rīcībpolitikas
interesēm un varas interesēm, lai arī tās lēmumu pieņemšanas procesā lielākoties saplūst un nav
nošķiramas, tomēr „specifiskā situācijā, kad valdības izvēlas sadarboties ar apvienībām vai nē šo
interešu relatīvā nozīmē kļūst nozīmīga. Tādejādi, kad valdībai ir jāizvēlas sadarboties ar
arodbiedrībām tās pamatā var būt divu veidu motivācija: (1) pārliecināt arodbiedrības atteikties
no to veto pozīcijām, lai atrisinātu sociālās un ekonomiskās problēmas, vai (2) integrēt
arodbiedrības pašu rīcībpolitikas atbalstam vēlēšanu kampaņas ietvaros vai citos leģitimitātes
jautājumos, līdz ar to valdības izmanto arodbiedrības nevis rīcībpolitikas interesēs, bet varas”.
Tomēr varas un rīcībpolitikas intereses pastāv ne tikai valdības pusē, bet arī arodbiedrību, proti,
kā rīcībpolitikas intereses ir nodrošināt tās biedru atalgojuma pieaugumu un sociālo aizsardzību,
bet kā varas intereses ir to vēlme nodrošināt to institucionālo drošību, proti, iespēju sadarboties
un ietekmēt rīcībpolitikas iznākumu. 125
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Pamatojoties uz iepriekš minētajiem kritērijiem tiek izdalīti četri sociālās partnerības veidi: (1)
klasiskais koroporatisms, kas pastāvēja no 1960.gadu vidus līdz 1980.gadu vidum un tā pamatā ir
valdības nepieciešamība veikt izmaiņas rīcībpoltikā attiecībā uz atalgojuma pieauguma
ierobežošanu tas balstās uz valdības interesēm veikt izmaiņas esošajā rīcībpolitikā un
arodbiedrību vēlmes nodrošināt atalgojuma un sociālās aizsardzības pieaugumu; (2) taktiskā
alianse, kas raksturojama kā apmaiņas attiecības, kurā valdība atalgo arodbiedrības ar izmaiņām
rīcībpolitikas apmaiņā pret atbalstu vēlēšanās. Šādā modelī valdība vadās nevis pēc
nepieciešamības veiks izmaiņas rīcībpolitikā, kas ir kā priekšnosacījums klasiskajā korporatismā,
bet pēc varas interesēm, proti, vēlmi nodrošināt savu atkārtotu pārvēlēšanu. (3) plurālistiska
iekārta , šādā modelī valdībai nelūkojas pēc arodbiedrību atbalsta sev vēlama vēlēšanu rezultāta
iegūšanā, jo arodbiedrības nav spējīgas tādu nodrošināt, bet arodbiedrības , savukārt, nesniedzas
pēc valdības atbalsta to institucionālās drošības nodrošināšanai. (4) „iluzorais korporatisms” šo
modeli autore izveido atsaucoties uz Dāvidu Ostu (David Ost), ka šāds modelis izveidojas, „kad
valdība iesaista arodbiedrības rīcīpbpolitikas veidošanā, lai gūtu atbalstu vēlēšanās un piešķirtu
leģitimitāti noteiktajai rīcībpolitikai, bet arodbiedrības tiecas drīzāk pēc institucionālās drošības
kā rīcībpolitikas atalgojuma. Tirgošanās nenotiek par labvēlīgāku rīcībpoltiku tā vietā apmaiņas
līdzeklis ir varas resurss. Kam kā spilgtākais piemērs ir Centrālās un Austrumeiropas valstis
pārejas periodā”. 126 Līdz ar to sadarbības modelis, kas pastāv CAE valstīs ir joprojām
raksturojams kā korporatistisks, tomēr tās nošķirams no pārējiem šādiem sadarbības veidiem, jo
tā iznākums būtiski atšķiras kā no „klasiskā korporatisma”, tā no „taktiskās alianses”, kuru
pamatā ir ne tikai varas resursu apmaiņa.
Pēc 1990.gada Centrālajā un Austrumeiropā visas valstis ekonomiskās un politiskās pārejas
periodā noteiktā veidā eksperimentēja ar makro līmeņa korporatiskām struktūrām. Tomēr, to
spēja sasniegt tādus rezultātus kā Rietumeiropā tika apšaubīta, jo, lai arī tās tika izveidotas
iedvesmojoties no Rietumeiropā pastāvošās pieredzes, šīs struktūras neīstenoja tās pašas
funkcijas, kā arī to izveide un pastāvēšana daudz lielākā mērā bija atkarīga no valdības
stabilitātes un ieinteresētības šīs struktūras esamība. Tomēr, lai arī šīs funkcijas nekalpoja kā
ekonomiskās pārējas nodrošinātājas, tās tomēr veica nozīmīgu lomu šajā reģionā, proti, tās
kalpoja par sava veida publisku vienošanos starp topošo nacionālo eliti, proti, to uzdevums ir bijis
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„veidot sabiedrībā priekšstatu par „kārtīgu savstarpējo sadarbību” neskatoties uz atšķirīgajiem
priekšstatiem par tālāko attīstību, kā arī mazināt neziņu pašas elites ietvaros”. 127
Davids Osts uzstāj, ka CAE ir raksturīgs „iluzors korporatisms”. Kas tiek pamatots ar to, ka
neskatoties uz struktūru esamību, kas atbilst Rietumos novērojamām, kuras apvieno kā valsti,
arodbiedrības un darba devēju pārstāvjus, tās nav spējīgas izveidot rīcībpolitikas stabilitāti un
veidot šķiru kompromisu, kas bija šo struktūru iznākums Rietumeiropā, proti, šīs struktūras
nekalpo par šķiru konfliktu atrisināšanas arēnām, bet par leģitimizācijas sistēmām jaunās
politiskās elites lēmumiem. 128
Arguments, ka postkomunistiskās sabiedrības piedzīvo nekorporotisma atmodu ir balstīts uz
novērojama, ka uzreiz pēc komunisma sabrukuma CAE valstīs izveidojās trīspusējās sadarbības
padomes. Taču šo procesu kā korporatistisko struktūru atmodu ir iespējams raksturot tikai tādā
gadījumā, ja ar korporatismu tiek izprasts institucionāls veidojums, proti, kā korporatisms1 un
nevis korporatisms2, kā rīcībpolitikas izstrādāšanas modelis, kurā „sabiedrības intereses tiek
inkorporētas rīcībpolitikas process kā saistošas sarunu partneris un tiek padarīts līdzatbildīgs par
rīcībpolitikas lēmuma ieviešanu. 129
Kā ne mazsvarīgāka korporatisma pazīme tiek norādīta tā spēja sniegt darba ņēmējiem noteiktus
materiālos labumus, proti, tā ir ne tikai struktūra ar kuras starpniecību tiek īstenota centralizēta
atalgojuma noteikšana un vienota ietekme uz rīcībpolitikas veidošanu, tas ir process, kura
rezultātā darba ņēmēji gūst noteiktus labumus, bet Austrumeiropā korporatistiskās struktūras ir
“leģitimizējušas darba spēka marginalizāciju, atalgojuma un citu labumu samazinājumu”. Proti,
trīspusējās padomes, kas izveidojās pēc komunisma sabrukuma kalpoja kā sistemātiskas
leģitimizācijas institūcijas, kur organizētie sociālie aktori pauda savas gaidas attiecībā uz
nākotni. 130 Līdz ar to pretēji pieņemtajam uzskatam, ka

Austrumeiropu

ir izveidojies

“transformatīvais korporatisms” Davids Osts uzstāj, ka šim reģionam ir raksturīgs „iluzors
korporatisms”. 131
Kā iemeslu šāda korporatisma izveidei Osts min darba spēka šķiras vājo apziņu, kurai raksturīga
īpaši atbalstoša kapitālistiska attieksme, lai arī citi faktori, kā globālās ekonomikas radītie
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spiedieni un vispārējā sociālās demokrātijas krīze veicina šo struktūru vājumu, “bet darba ņēmēju
vājā šķiras apziņa vislabāk izskaidro kādēļ tiek pieņemtas tai nelabvēlīgas vienošanās.” 132
Kā alternatīvs uzskats „ilozora korporatisma” CAE valstīs pastāv viedoklis, ka vairāku šim
reģionam specifisku faktoru ietekmē : (1) sociālisma mantojums – institūcijas, normas un
vērtības; (2) starptautiskā ietekme, ārzemju modeļu piemēri, vadošo starptautisko organizāciju
prasības un potkomunistisko ekonomiku vārīgums; (3) neziņa, kas izrietēja no politiskās
liberalizācijas un ekonomikas pārstrukturēšanas šajās valstīs ir izveidojies īpaša veida
korporatisms – transformatīvais (transformative corporatism) 133
Šāds korporatisma veids ir -„konfliktējoša sadarbības forma, kas izveidota uz indivīdu/grupas
interesēm un saista ekonomiku un politiku, hierarhiju un tirgu nedalāmā, interešu vadītu
sistēmiskā veselumā. Šāda veida korporatisms pieļauj kā sabiedrības konfliktu un sociālā miera
saglabāšanu apmaiņas procesā starp valdību un sabiedrības grupām. No vienas puses tas
insitutcionalizē konfliktu un saglabā sociālo miera mazumu pārejas perioda līdzpavadītajā neziņā,
bet no otras puses, tas ietver apsvērtu konfliktu kā transformācijas procesa vadīšanas līdzekli”. 134
Transformatīvais korporatisms tika konsolidēts uz vairāk pastāvīgas bāzes līdz ar iestāšanās
procesa uzsākšanu Eiropas Savienībā, kas ir kalpojusi kā nozīmīgs faktors sociālā dialoga
nostiprināšanai reģionā.

135

Tajā pat laikā lielā mērā jau sākotnēji trīspusējās padomes tika

izveidotas, lai izpildītu Eiropas Komisijas gaidas un Starptautiskās darba organizācijas. 136
Līdz ar to pastāv divi dažādi viedokļi par korporatisma attīstību Austrumeiropā, kā īpašu šī
reģiona formu – pārejas korporatisms, kas nodrošina sociālo mieru pārejas periodā, vai kā
Rietumeiropā pastāvošās struktūras imitāciju, kuras rezultātā radītās rīcībpolitikas rezultāts ir
drīzāk neoliberālas kā sociāls – „iluzorais korporatisms”. Tomēr neatkarīgi no pieejas kā tiek
aplūkots korporatisma attīstība šajā reģionā tie postulē vienādu attīstību visā reģionā, bet CAE
valstu starpā ir novērojamas būtiskas atšķirības, ko atspoguļo korporatistikā iesaistīto sociālo
partneru biedru skaits, ietekmes iespējas, centralizācijas pakāpe un iespējas ietekmēt lēmumu
pieņemšanas procesu. Tā kā šie mainīgie ietekmē sociālo paktu noslēgšanas iespējamību, tad
nākamajā sadaļā tiks aplūkota šo aktoru daudzveidībā Centrālās un Austrumeiropas reģionā, kā
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būtiskāko akcentējot to atšķirību un/vai līdzību no Rietumeiropas un to atšķirīgumu un/vai
savstarpējo līdzību. Lai arī valdības loma visās trīspusējās institūcijās šajā reģionā ir bijusi
dominējošā, tās nav izmantojušas šīs institūcijas vienlīdzīgi, vai tām piedēvējušas vienādu
nozīmi. 137

2.2. Darba devēji
Salīdzinājumā ar arodbiedrībām darba devēju apvienības tiek uzskatītas kā salīdzinoši daudz
vājāks sociālais aktors Austrumeiropā, kas tiek skaidrots ar to, ka 1990.gadu sākumā lielākā daļa
uzņēmējdarbības veidoja lielie valsts uzņēmumi, kas de facto pārstāvēja un īstenoja valsts
intereses, līdz ar to tās nespēja funkcionēt kā interešu pārstāvošās organizācijas. Pēcāk, savukārt,
pieaugot arvien lielākam skaitam privāto uzņēmēju tie apvienojās un izveidoja lielu skaitu nelielu
apvienību, kas nebija apvienotas vienā grupā, proti, tās saglabāja decentralizētu struktūru nozares,
uzņēmuma veida un izmēra ietvaros. Vēl viens kavējošs apstāklis ir, ka līdzdalība šajās
organizācijas no uzņēmēju puses ir zema, jo īpaši no mazo uzņēmumu. 138 Šajā aspektā būtiska ir
attīstība, kas novērojama šajā reģionā mazo, vidējo un mikro uzņēmumu virzienā, kas vēl vairāk
samazina iespējas, ka tuvākajā nākotnē būtiski varētu palielināties to uzņēmumu skaits, kas
iesaistās uzņēmēju interešu pārstāvniecības institūcijās. 139
Attiecībā uz darba devēju pārstāvniecību nozīmīga daudzveidība ir novērojama kā ES-15 tā ES-8
dalībvalstu starpā. Nacionālajā līmenī lielākajā daļā ES-15 dalībvalstu dominē viena lietussarga
organizācija, kas pārstāv uzņēmējus, darba devējus un uzņēmējdarbības/ tirdzniecības intereses.
Tomēr, pastāv izņēmumi kā Vācijā, kur pastāv nošķirtas pārstāvniecības organizācijas - darba
devēju un uzņēmējdarbības/tirdzniecības interešu pārstāvniecībai, kā arī Somijā, Grieķijā un
Portugālē, kur, savukārt, pastāv nošķirtas organizācijas industrijas un pakalpojumu uzņēmumiem,
kā arī, iespējams, zemkopības. Savukārt, Austrumeiropā dominē viena galvenā organizācija. 140
Attiecībā par pārstāvēto uzņēmumu skaitu, ko apvieno noteiktās organizācijas pastāv būtiskas
interpretācijas kļūdas iespējamības. Tomēr, būtiski izņēmumi ir Slovēnija un Austrija, kur
pastāvošajās Tirdzniecības un rūpniecības kamerās uzņēmēju līdzdalība Slovēnijas gadījumā bija
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līdz 2006.gadam obligāta. Savstarpēji salīdzinot rādītājus no ES-15 ar ES-8 dalībvalstīm, tad
novērojamas būtiskas atšķirības uzņēmumu skaitā ko tās apvieno, ja vidējais ES-25 rādītājs ir
60%, neņemot vērā Austrijas un Slovēnijas gadījumu, kur līdzdalība tobrīd bija obligāta, tad ES8 dalībvalstu tendence, izņemot, Slovākiju ir būtiski zem šī vidējā rādītāja. 141
Kā būtisku vājuma pazīme atzīmējama arī uzņēmēju neiesaiste nacionālā līmeņa divpusējas
pārrunās par atalgojuma paaugstināšanu ar diviem izņēmumiem – Slovēniju un Latviju, kurā tas
gan notiek tikai attiecībā par minimālo atalgojumu. Tā vietā pastāv plaši izplatītas trīspusējās
pārrunas nacionālajā līmenī, kuru iznākums var būt trīspusējas vienošanās par minimālo
atalgojumu vai plašāku problēmjautājumu loku kā Ungārijā un Slovākijā. Trīspusējas pārrunas ir
retāk novērotas Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Slovēnija šajā ziņā ir izņēmums, jo tajā pastāv kā
nacionālā līmeņa vienošanās par atalgojumu, tā arī divpusējas nacionālā līmeņa vienošanās. Kā
arī, ja ES-15 būtisku lomu spēlē vienošanās nozaru līmenī, tad ES-8, izņemot Slovēniju un
Slovākiju izņēmumu, lielākajā daļā valstu šāds vienošanās līmenis ir neattīstīts. 142
Tomēr kā būtisks šo institūciju trūkums ir minama to spēja pieņemt lēmumus, kas ir saistoši tās
biedriem, proti, neskatoties uz noteiktu uzņēmumu apvienošanās to interešu pārstāvošās
organizācijās, tās darbojas tikai kā interešu pārstāvošās institūcijas, kā spiedienu grupas, bet tās
nespēj pieņemt saistošus lēmumus, kas uzliek pienākumus to biedriem, kā piemēram kolektīvos
līgumus, līdz ar to spēja spēlēt darba ņēmēju interešu pārstāvniecības lomu industriālajās
attiecībās ir apšaubāma. 143

2.3. Arodbiedrības
Sociālās partnerības funkcionēt spējai būtisks priekšnosacījums ir valdības spējas ieviest
izmaiņas rīcībpoltikā atkarība no arodbiedrībām. Šo atkarību determinē makroekonomiskais
konteksts un arodbiedrības spēja sadarboties, kas, savukārt ir atkarīga no tās organizacionālajiem
un institucionālajiem faktoriem. 144 Korporatisma diskusijas ietvarā Rietumeiropas kontekstā tiek
pieņemts, ka arodbiedrības ir institucionalizētas, drīzāk centralizētas un tām pieder to biedru
monopols. No šiem priekšnosacījumiem izriet to spēja veidot un ietekmēt tās dalībnieku intereses
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un veidot ilgstošas korporatīvas attiecības ar valdību, bet arodbiedrības CAE ir veidojušās
situācijā kurā pastāvošās varas struktūras tika pilnīgi vai vismaz drīzāk pārdefinētas un, kur tirgus
ekonomika tikai sāka veidoties. 145 Salīdzinājumā ar Rietumeiropas valstīm, darbaspēks CAE
valstīs ir raksturojams kā vājš sociālpolitiskais aktors. Pārsteidzošais faktors ir, ka šāda tendence
piemīt visam CAE reģionam neskatoties uz tā ekonomisko un politisko daudzveidību. 146 Tomēr,
tendences ietvaros var pastāvēt būtiskas atšķirības.
Būtisks tomēr ir jautājums, kādā veidā tiek mērīta un novērtēta darba spēka kā sociālpolitiska
aktora ietekme un vai patiesi visām CAE valstīm salīdzinājumā ar Rietumeiropas valstīm šis
aktors raksturojam kā vājš un nenozīmīgs? Visbiežāk izmantotie rādītāji, lai izmērītu darba
spēka ietekmi uzrīcībpoltikas lēmumu pieņemšanas procesu tiek izmantoti - arodbiedrību blīvums
(cik liels skaits (procentuālais daudzums) no darba ņēmējiem ir kādas arodbiedrības locekļi),
kolektīvās vienošanās struktūras veids ( kādā līmenī – nozares visas valsts, profesijas, tiek
noslēgti kolektīvie līgumi un vai šāda prakse vispār pastāv) un streiku biežums, lai arī jāatzīmē,
ka streiku biežums, kas drīzāk raksturo arodbiedrību vājumu kā to augsto spēju ietekmēt lēmumu
pieņemšanas procesu, proti, streika kā līdzekļa izmantošana sev vēlamās rīcībpoltikas iznākuma
iegūšanai ir raksturojuma kā
nefunkcionē.

147

galējā metode, kad citi veidi kā sociālais dialogs vairs

Kā nozīmīgs rādītājs varētu būt kuru uzņēmumu darbinieki ir apvienojušies

arodbiedrībās, kā arī kurš sektors dominē – publiskais vai privātais.
Saistībā ar arodbiedrību biedru skaita īpatsvaru (trade union density) būtiski ir atzīmēt, ka to
ietekmē attiecība pret ko tas tiek izteikts, proti, katrā valstī pastāv noteikts normatīvais ietvars,
kas nosaka, kas ir darba spēks un, kas nav. Kā arī ir novērojas būtiskas atšķirības starp datiem,
kas veidojas arodbiedrību pašu veikto apkopojumu rezultātā no rezultātiem, kas tiek iegūti
aptauju rezultātā.
Vēl 1980.gadu beigās un 1990.gadu sākumā gandrīz 100% no darba ņēmējiem bija arodbiedrību
biedri CAE reģionā, tomēr šī attiecība ir būtiski samazinājusies. Kā norāda Stefans Crovlei
(Stefan Crowley) , tad 1995.gadā neskatoties uz biedru skaitu strauju sarukumu to vidējais biedru
skaita īpatsvars joprojām bija augstāks kā Rietumeiropā, attiecīgi 38.1%, bet Austrumeiropā
49,2%, tomēr šie ir dati, kas balstīti uz arodbiedrību pašu iesniegtajiem rādītājiem, ja tos salīdzina
145

Hassel, A., Policies and Politics in Social Pacts in Europe, European Journal of Industrial Relations, vol.15, no.1, 2009, p. 17.
Crowley, S. Explaining Labor Weakness in Post-Communist Europe: Historical Legacies and Comparative Perspective, East European
Politics and Societies, vol.18 no.3, 2004.pp.394-395.
147
Turpat, p.394–429
146

44

ar aptaujas rezultātā iegūtajiem rādītājiem, tad arodbiedrības biedru skaita īpatsvars ir
Rietumeiropā 33,7%., bet Austrumeiropā tikai 29,7% no nodarbinātajiem CAE reģionā bija
kādas arodbiedrības biedri.

148

Jelle Visser, savukārt, atzīmē, ka, ja ES-15 dalībvalstīs

arodbiedrības biedru skaits laika periodā no 1995 līdz 2001 gadam samazinājās vidēji no 31 % uz
27,3% , tad ES-10 no 42,7 % uz 20,4 %. 149
Iepriekš izvirzīto pieņēmumu apstiprina arī dati par 2008, kur savstarpēji salīdzinot vidējo
nesvērto rādītāju, tad ES-15 un Norvēģijā šis rādītājs bija aptuveni 49%, bet jaunajās ES
dalībvalstīs ap 27%, savukārt nosverot (weighting the figure) pret nacionālo darba spēku, tad ES15 un Norvēģijā šis rādītājs ir aptuveni 36%, bet jaunajās ES dalībvalstīs 23%.
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Līdz ar to

neatkarīgi no datu avota, pastāv būtiskas atšķirības arodbiedrības biedru skaitā attiecībā pret
darba spēku starp ES-15 un ES-8 dalībvalstīm un CAE ir piedzīvojušās būtisku biedru skaita
sarukumu. Līdz ar to pastāv ne tikai būtiskas atšķirības arodbiedrības biedru skaita ziņā ne tikai
starp ES „vecajām” un „jaunajām” dalībvalstīm, bet, iespējams arī jauno dalībvalstu starpā.
Savstarpēji salīdzinot ES-10 jaunās dalībvalstis, tad augstākais arodbiedrības biedru skaits bija
sastopams 2002.gadā Maltā un Kiprā, kur tas bija augstāks kā 65%, savukārt starp CAE jaunajām
dalībvalstīm augstākais rādītājs bija Slovēnijai un Slovākijai, aptuveni 40%, savukārt Latvijā un
Čehijas Republikā ap 30%, bet Polijā, Ungārijā, Igaunijā un Lietuvā zem 20%. 151 Kā arī citi dati
uzrāda, ka arodbiedrības biedru skaita īpatsvarā CAE valstīs ir novērojama nozīmīga
daudzveidība, kur Slovēnija un Slovākija ir valstis ar salīdzinoši augstāko arodbiedrības biedru
īpatsvaru (2.1. tabula), kas pārsniedz vidējo rādītāju ES-25. 152
Tomēr būtisks ir ne tikai arodbiedrībās apvienotā darba spēka īpatsvars attiecībā pret visu darba
spēku, bet arī kādas darba ņēmēju grupas, tajās apvienojas. Lielākā daļā ES-8 arodbiedrībās
pārstāvētie darbinieki ir nodarbināti publiskajā sektorā, piemēram Slovēnijā un Slovākijā virs
70%

153

, kā arī privātajā sektorā nodarbinātie drīzāk ir arodbiedrībās nodarbināti valsts
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pārvaldītos, vai valstij piederošos uzņēmumos. 154 Tomēr ir būtiski izprast, ka katrā valstī pastāv
būtiskas atšķirības kā tiek definēts publiskais un privātais sektors.
Tomēr arodbiedrības biedru skaita īpatsvars attiecībā pret kopējo darba spēku nespēj raksturot
arodbiedrību lomu un ietekmēt iespējas noteikto lēmumu pieņemšanas procesu. Nozīmīgs radītājs
arodbiedrību ietekmei ir kolektīvo līgumu esamība, proti, cik liels skaits darbinieku ir iekļauti
kolektīvajos līgumos un kādā līmenī tiek noslēgtas kolektīvās vienošanās – nacionālajā,
industrijas jeb nozares vai uzņēmuma līmenī.
Kolektīvo līgumu iekļautības pakāpe ir rādītājs tam, cik lielā mērā nodarbinātības nosacījumus
regulē kolektīvās vienošanās, kas tiek izteikts ar to darbinieku skaitu, kas saņem atalgojumu
saskaņā ar kolektīvo līgumu attiecībā pret visiem nodarbinātajiem, līdz ar to netiek ņemts vērā, ka
noteiktas nodarbinātības formas kā policisti, vai armijas spēki nav tiesīgi vienoties par savu
atalgojumu, tāpat kā streikot. Līdz ar to tiek ņemti vērā ne tikai tie, kas ir nodarbināti ar kolektīvo
darba līgumu, bet, kas saņem atalgojumu saskaņā ar to.
ES-8 lielākā daļa darba ņēmēju nesaņem atalgojumu saskaņā ar kolektīvajiem līgumos, kas
būtiski atšķiras no ES-15 dalībvalstīm, kur lielākā daļa bija nodarbināti saskaņā ar kolektīvo
līgumu, piemēram, 2001.gadā Beļģijā, Austrijā, Francijā un Zviedrijā virs 90%, bet Protugālē,
Dānijā, Somijā, Nīderlandē un Spānijā virs 80%, veidojot vidējo svērto rādītāju ES-15 78%.
Savukārt Austrumeiropā, atalgojumu saskaņā ar kolektīvās vienošanās saņem zem 40%, kur
nozīmīgu izņēmumu veido Slovēnija aptuveni 100%, un Slovākijā nedaudz zem 50% un ES-10
vidējais svērtais ir 35%., kas ir vairāk kā uz pusi mazāks kā ES-15. 155
Tomēr nozīmīgs ir arī līmenis, kurā tiek noslēgtas vienošanās par atalgojumu noteikšanu. ES- 15
dominējošais ir nozares līmenis (Austrijā, Vācijā, Grieķijā, Itālijā, Nīderlandē, Portugālē, Spānijā
un Zviedrijā), starpnozaru līmenis kā dominējošais atalgojuma vienošanās līmenis ir Beļģijā,
Somijā un Īrijā, bet uzņēmumu līmenī tikai Francijā un Apvienotajā Karalistē un, tas tāpat kā
nozaru līmenis ir būtisks Luksemburgai. Savukārt CAE dominē uzņēmumu līmenis, kurā notiek
vienošanas par atalgojumu un pārējās iespējas, lai arī pastāv spēlē nenozīmīgu lomu ar trim
izņēmumiem, kur Ungārijā nozaru līmenis ir nozīmīga un Slovākiju, kur būtiskākais ir nozares
līmenis, bet Slovēnijā starpnozaru līmenis ir dominējošais un nozares līmenis spēlē būtisku
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lomu. 156 Tomēr neskatoties uz faktu, ka pastāv nozares līmeņa līgumi, tie ir vāji pēc to satura. Pat
ja Slovākijā, kur šīs ir viens no izplatītākajiem darba līgumu veidiem, tie lielākoties ietver
vispārējās normas, kā nozīmīgākais punkts ir atalgojums, un papildus atlīdzības veidus, bet
mazāk kā puse ietver tādus punktu kā papildus izglītošana. 157
Kā arī CAE reģionā dažas vienošanās, kas tiek definētas kā nozaru, pēc tuvākas analīzes tomēr
nevar tikt par tādām dēvētas, jo tie ir uzņēmumu līgumi, kam ir nacionāls vēriens ( kā piemēram
lielākā daļa līgumu dzelzceļā, pastā, enerģijas nodrošināšanā), vai arī tādēļ, ka tie ir vienkārši
vairāku darba devēju līgumi, ko parakstījuši lielāks skaits individuālu uzņēmumu. 158 Līdz arī
kolektīvo līgumu kontekstā pastāv būtiskas atšķirības kā Rietumeiropas un Austrumeiropas ES
dalībvalstu starpā, kā arī pašu, jo īpaši CAE dalībvalstu starpā – ar izteiktu kopēju tendenci, bet
būtiskiem izņēmumiem – Slovēniju un Slovākiju.
Līdz ar to arodbiedrību nozīmīgumā pastāv būtiskas atšķirības kā starp ES-15 un ES-8
dalībvalstīm, tā arī ES-8 dalībvalstu ietvarā, kur, jo īpaši Slovēnija, bet noteiktos aspektos arī
Slovākija aplūkojami kā izņēmumi.
Post komunistisko valstu arodbiedrību vājums tiek izskaidrots ar padomju sistēmas mantojumu,
kā rezultātā arodbiedrības un darba ņēmēju pārstāvošās organizācijas aptver zems uzticēšanās
līmenis, vēl jo vairāk, šo organizāciju vājumu pastiprina pašu šo organizāciju uzvedība, ka tā
vietā, lai cīnītos par esošo biedru noturēšanu un jaunu iesaistīšanos biedru esamība tiek uzskatīta
kā pati par sevi saprotama, proti, iztrūkst cīņas elements par to piesaisti. 159
Šo aspektu atzīmē arī Davids Osts, ka arodbiedrību kā darba ņēmēju institucionalizētu interešu
pārstāvniecības spēka vājumu ar padomju mantojumu, tādā ziņā, ka komunistiskās sistēma
ietvarā arodbiedrību „vadītāji nekad nesaskatīja sevi kā aizsargājam strādnieku intereses pret
citām organizētajām sociālajām interesēm, izņemot Komunistiskās partijas”, kas lielā mērā
saistīts ar to, ka „strādnieku šķiras koncepts” tika izprasts daudz plašāk kā Rietumeiropā, tas
līdzinājās tam, kas Rietumeiropā tiek izprasts ar „pilsoni”. Līdz ar to veidojoties arodbiedrībām
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tās kļuva par vispārējo interešu pārstāvēm, bet ne noteiktu interešu – strādnieku. Būtisks ir
apstāklis, ka šīs strādnieku sociālās kustības pārmaiņu procesā 80.gadu beigās vērsās pret
komunismu un kā vēlamo aizstāvēja un uzskatīja tās biedriem – kapitālisma izveidi. Lai
arodbiedrības šajā reģionā nostiprinātos tām ir jāapzinās, ka tās pārstāv darba spēka intereses
kapitālistiskās sabiedrības ietvarā, proti, noteiktas grupas. 160

160

Ost, D. The Weakness of Strong Social Movements: Models of Unionism in the East European Context, European Journal of Industrial
Relations, vol.8, no.1 ,2002,p.38-40; 48.

48

3. Sociālie pakti Slovēnijā un Slovākijā
1980. un 1990.gados Rietumeiropā tika izveidota vai atjaunota sociālo paktu noslēgšanas prakse.
Iepriekšējās šī darba sadaļās tika aplūkots, kas ir sociālie pakti, kāda ir to saistība ar
korporatisma, kas ir galvenie aktori, kas ir iesaistīti sociālo paktu noslēgšanā un to atšķirības
Rietumeiropā un CAE. Šīs sadaļas mērķis, ir pirmkārt, pārbaudīt, pētījumā izvirzīto hipotēzi- lai
izpildītu Māstrihtas kritērijus un kļūtu par Ekonomikas un monetārās savienības dalībvalstīm
Slovēnijā un Slovākijā tika noslēgti sociālie pakti, tādu pašu iemeslu dēļ kā Rietumeiropā
1980.gadu beigās 1990.gadu sākumā. Līdz ar to šīs sadaļas ietvaros tiks aplūkoti sociālo paktu
noslēgšanas iemesli, salīdzinot to iemeslus kādi tie bija ES-15 ar situāciju kāda Slovēnijā un
Slovākijā pirms to pievienošanās EMS.

3.1. Slovēnija – korporatisma sala Austrumeiropā
Kopš 1991.gada līdz 2010.gadam Slovēnijā ir tikuši noslēgti vairāki sociālie pakti un šaurāka
ietvara vienošanās starp valdību, arodbiedrību un darba devēju interešu pārstāvošajām
organizācijām (3.1. tabula). Tādejādi sociālo paktu rašanās iemesls, cēlonis struktūras izveidei,
kas ir labvēlīga vai orientēta uz sociālo partneru iesaisti lēmumu pieņemšanas procesā ir drīzāk
ietekmējuši faktori, kas ir saistīti ar valsts attīstību 1990.gadu sākumā kā ar nepieciešamību
izpildīt Māstrihtas kritērijus. Tajā pat laikā Slovēnija kļuva par ES dalībvalsti 2004.gadā, bet par
EMS dalībvalsti 2007.gadā un 2003.gadā tika noslēgts sociālais pakts uz trīs gadu ilgu periodu
par salīdzinoši līdz tam plašāko problēmjautājumu loku (3.1. tabula).Līdz ar to, ja cēloņi
struktūras izveidei, kurā noslēgt sociālo paktus ir visdrīzāk saistīti ar pāreju no plānveida uz
tirgus ekonomiku un neatkarības iegūšanu, tad 2003.gadā noslēgtā sociāla pakta pamatā varētu
būt vēlme nodrošināt valsts ekonomikas attīstību atbilstoši konverģences kritērijiem.
Pamatojoties uz iepriekšminēto pieņēmumu šī sadaļa tiks strukturēta sekojoši, pirmkārt, aplūkojot
sociālās partnerības struktūras izveidi 1990.gadu sākumā, proti, noskaidrojot, kas ir veicinājuši,
ka valsts politikas lēmumu pieņemšanas procesā ir tikušas iesaistītas arodbiedrības un darba
devēju intereses pārstāvošās organizācijas, otrkārt, aplūkojot, kas ir bijis pamātā 2003.gadā
noslēgtā sociālā pakta izveidei un, cik lielā mērā priekšnosacījumi pie kādiem tas ir ticis noslēgts
atbilst tiem, kas pastāvējuši Rietumeiropas valstīs 1980.gadu beigās un 1990.gados un, cik liela
nozīme tā izveidē ir bijusi vēlme kļūt par EMS dalībvalsti.
49

3.1.1. Institucionalizētas sociālās partnerības izveide Slovēnijā nacionālā līmenī
Sociālās partneru iesaistīšana lēmumu pieņemšanas procesā CAE tikusi līdz šim aplūkota
lielākoties no kapitālisma daudzveidības (Variteties of Capitalism) pieejas un pētījumiem, kas
veikti uz šīs pieejas kritikas, tomēr tiem piemīt drīzāk savstarpēji papildinošs kā konkurējošs
izskaidrojums esošās struktūras izveidei Slovēnijā, kas būtiski atšķiras no citām CAE valstīm.
Būtiski ir atzīmēt, ka lielākā daļa no pētījumiem ir salīdzinājuši Slovēniju pretnostatot citām CAE
valstīm, nevis salīdzinot tajā pastāvošo industriālo attiecību modeli ar Rietumeiropas valstīs
pastāvošo. Tas izskaidrojams ar autoru mērķi, kas lielākoties ir vērts uz vēlmi izprast, kādēļ
neskatoties uz līdzīgo pagātni pēdējos gadu desmitos CAE neizveidojās vienots post–
sociālistiskās kapitālistiskās ekonomikas variants.
Neatkarīgi no pieejas kuru izmanto autori, kā būtiskākie determinējošie faktori, Slovēnijas
sociālās partnerības izveidei, kas būtiski atšķiras no pārējām CAE valstīm, tiek minēti, pirmkārt,
mantojums, proti, institūcijas un struktūras 1990.gadu sākumā neveidojas uz tabula rasa, bet jau
noteiktas vides ietvarā, kas ietekmēja attīstības iespējas, otrkārt, rīcībpolitikas izvēles, kas
pieņemtas 1990.gadu sākumā, kā būtiskāko izdalot veidu kādā notika privatizācijas politika,
proti, kā tika sadalīts īpašums. 161 Tādēļ tālāk šīs apakšnodaļas ietvaros tiks aplūkots pirmkārt,
mantojums uz kā pamata bija jāveidojas jaunajai valsts pārvaldei un, otrkārt, rīcībpolitikas
izvēles.
1980.gados Dienvidslāvija piedzīvoja kā ekonomisko tā politisko krīzi, kuru viens no
risinājumiem tika saskatīts esošās federācijas sadalē. 1990.gadā referenduma rezultātā tika
izveidota neatkarīga Slovēnijas Republikas. Līdz ar federācijas sabrukums pārstāja pastāvēt arī
tās vienotais tirgus, kā rezultātā vēl vairāk pasliktinājās ekonomiskā situācija, kas savu zemāko
punktu sasniedza 1992.gadā, strauji pieaugot bezdarba līmenim un izveidojoties hiperinflācijai,
lai arī bezdarba rādītājs sasniedza 9%, kas salīdzinoši ar citām šī reģiona valstīm vērtējams kā
nelies, tas pastiprināja jau tā sabiedrībā esošo sociālo nemieru. 162
No mantojuma skata punkta kā būtiskākie aspekti tiek aplūkots, ka Slovēnijai esot vienai no
Dienvidslāviju veidojošajām daļām tā guva salīdzinoši ar citām CAE valstīm lielāku autonomas
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pašpārvaldes pieredzi, kas pieļāva noteikta veida līdzdalību lēmumu pieņemšanā, kas nepastāvēja
citās sociālistiskajās. Kā arī tās ekonomika salīdzinoši ar citām CAE valstīm bija visliberālākā,
visattīstītākā un rietumnieciski orientētākā, kas veicināja, ka 90.gados tā piedzīvoja vienu no
mazākajām ekonomikas recesijām starp CAE valstīm. 163
Sociālisma norieta periodā Dienvidslāvijā izveidojās tirgus jeb decentralizētais sociālisms, kas
veicināja koordinētas tirgus ekonomikas izveidi pārejas periodā. Šāda ekonomikas sistēmā
plānošana bija orientēta nevis uz precīzu rezultātu, bet tā bija indikatīva, radot salīdzinoši lielāku
autonomija attiecībā uz ražošanas lēmumiem, kā arī šādas ekonomikas ietvarā tika veicināta
komunikāciju uzņēmumu starpā un starp darba devējiem un darba ņēmējiem, kā arī uzņēmumiem
bija salīdzinoši plašāka pieeja kā importa tā eksporta tirgiem. 164 Salīdzinoši labāka ekonomiskā
situācija samazināja pārejas periodā atkarību no Starptautiskā Valūtas fonda, kas deva iespēju
pakāpeniskai ekonomikas transformācijai, kā arī mazināja nepieciešamību pēc tiešo ārvalstu
ieguldījumu apjomiem. 165
Atšķirībā no citām Dienvidslāvijas republikām tā bija etniski homogēnākā. 166 Kā arī
Dienvidslāvijā komunisms tika ieviests nevis ar „tanku starpniecību”, bet vietējās revolūcijas
rezultātā, kas spēlēja būtisku lomu kā tas tika aplūkots un uztverts

post-komunistiskajā

periodā. 167
Sociālistiskā bloka valstis, neskatoties uz elites nozīmi valsts pārvaldes procesā bija „darba
ņēmēju” valstis, kurā lai nodrošinātu savu valsts un elites leģitimitāti tajā tika sniegta strādnieku
šķirai apmaiņā pret tās lojalitāti – darbs, atalgojama drošību, veselības aprūpi un dzīves vietu.
Tomēr atšķirībā no citām šī bloka valstīm, Dienvidslāvijā pastāvēja vēl dažas būtiskas atšķirības,
kā piemēram kur darba padomju esamība uzņēmumos, lai arī nepastāv vienprātība par šo
struktūru nozīmi, būtiskākais ir, ka tādas pastāvēja un, tās varēja tikt pielāgotas jaunajiem
ekonomikas apstākļiem. 168
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Atšķirība no citām CAE valstīm Slovēnijā nebija aizliegta iespēja streikot, kurā savu
neapmierinātību, galvenokārt, ar atalgojumu pauda darba ņēmēji un, tie izpaudās kā darba
pārtraukšana. Tā kā streiki tika uztverti kā sistēmas tā vadības vājuma izpausme, tad visu
interesēs bija to esamību novērst pēc iespējas ātrāk, līdz ar to tie lielākoties bija ātri izbeigti darba
ņēmējiem gūstot to pieprasīto. Līdz ar to šādi jau Dienvidslāvijas ietvarā veidojās aizmetņi
noteiktas kolektīvā vienošanās esamībai starp darba ņēmējiem un darba devējiem. 169
Vēl viens būtisks apstāklis, kas izriet no mainīga, kas var tiks apzīmēts kā mantojums ir
kolektīvās vienošanas struktūru senās tradīcijas, proti kolektīvie līgumi kā metode darba attiecību
pārvaldīšanai tika noslēgti jau 19.gadsimtā starp arodbiedrībām un individuālo darba ņēmēju.
Kopš 1937.gadā tika likumā noteikti uzņēmuma līmeņa kolektīvie līgumi, kas kļuva par
dominējošo praksi. Pēc Otrā pasaules kara, Dienvidslāvijas ietvarā kolektīvie līgumi, lai arī
pastāvēja, bet tiem bija nenozīmīga loma, taču tie kā prakse tika atjaunotie 1971.gadā un pirmais
šāds līgums tika noslēgts 1972.gadā, tomēr to patieso nozīmi tie ieguva tikai 1980.gadu beigās,
kad tika pieņemts likums par Darba attiecību pamata tiesībām, kas tika pieņemts, lai nodrošinātu
tirgus ekonomikas un jaunu sociāli ekonomisko sistēmu. Līdz ar šo likumu darba attiecības pirmo
reizi notika balstoties uz līguma attiecībām. 170
Tomēr daudz būtiskāku lomu esošās sistēmas izveidē bija atšķirīgajām īpašuma izpratnē,
Dienvidslāvijā uzņēmumi bija „sabiedrības īpašums”

atšķirība no citām sociālistiskā bloka

valstīm, kur uzņēmumi bija „valsts īpašums”. Šāda īpašuma rezultātā izveidojās lielāka
darbinieku identifikācija un pieķeršanās saviem uzņēmumiem, kas savukārt, veicināja vēlmi
aizstāvēt sava uzņēmuma intereses un veidojot pārejas periodā priekšstatu par to kā sociālā
īpašuma sadalei ir jānotiek, lai tā atbilstu priekšstatam par sociālo taisnīgumu. 171
Attiecībā uz rīcībpolitkas izvēlēm, tad tās veidojās noteiktās vides ietvaros, kas to ietekmē, bet ne
determinē. Magnus Feldmans izvirzīja tēzi, ka sistēmām, kas spējušās pārejas periodā saglabāt
tīklojumus („Aktoru kopa, kuru starpā pastāv formāla vai neformāla saikne vienam pret otru,
kam piemīt spēja īstenot kolektīvu rīcību ar pārrunu rezultātā, vai daloties informācijā, uzraugot
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vienam otru, un sodot nobīdes no norunātā.” 172 ) iespējamība, ka izveidosies koordinēta tirgus
ekonomika ir lielāka, līdz ar to kā vienu no izskaidrojošajiem faktoriem post- sociālistisko valstu
ekonomisko sistēmu pārvaldes daudzveidībā tiek skaidrota ar pārejas periodā pieņemto
rīcībpolitiku lēmumiem, vai tās bija pastāvošo tīklojumu veicinošas (network –promotion) vai
tīklojumu graujošas (network-disruption) pieejas. 173
Kā nozīmīgākās rīcībpolitkas izvēles, kas determinē noteiktā ekonomikas modeļa izveidi
Feldmans min privatizācijas politiku, jo privatizācijas politika tiešā veidā determinēja, cik lielā
mērā tiek saglabāts pastāvošais tīklojums, kas pastāvēja vēl pirms pārejas perioda sākuma.
Slovēnijā īstenotā privatizācijas rīcībpolitika veicināja jau izveidotā tīklojuma saglabāšanu. Šāda
lēmumu pieņemšana tiek skaidrota, ka lēmumu pieņēmēja puse – valdošā politiskā partija - bija
saistīta ar iepriekšējā laika ekonomisko eliti, ieskaitot uzņēmumu vadītājiem un privatizācijas
veids tika pieņemts tāds, kas saglabāja iepriekšējās ekonomiskās sistēmas ietvarā pastāvējošā
tīklojuma saglabāšanu un veicināja tā tālāku institucionalizāciju. 174
Tomēr tīklojuma saglabāšana neizskaidro, kādēļ ir izveidojusies centralizēta atalgojumu
vienošanās sistēmas nacionālā līmenī. Tas, savukārt, tiek izskaidrots ar obligāto līdzdalību
Tirdzniecības un rūpniecības kamerā, kas padarīja šādus līgumus iespējamus, kā rezultātā tika
samazinātas ar pārejas periodu saistītie neziņas izaicinājumi, tomēr obligātā līdzdalība
neizskaidro kādēļ darba devēji būti ieinteresēti institucionalizētā centralizētā atalgojumu
vienošanās sistēmas izveidē. Tas, savukārt, tiek izskaidrots ar citu būtisku rīcībpolitikas izvēli,
proti, pieņemto monetārās politikas veidu - regulētu valūtas flotācija –, kā rezultātā būtiski
pieauga reālais atalgojums 1990.gadu sākumā, kas radīja raizes valdībai un darba devējiem, jo
īpaši eksportējošo uzņēmumiem un centralizētas atalgojumu vienošanās sistēmas ieviešana tika
saskatīts mehānisms tā kontrolēšanai. 175
Esošās sociālās partnerības izveidē, iespējams, būtiskāku loma par rīcībpolitikas izvēlēm attiecībā
uz īpašuma privatizāciju un monetāro politiku, bija Slovēnijas ekonomika koncentrācijai pārejas
periodā ap galvenajiem uz eksporta orientētajiem uzņēmumiem, kura ietvaros pastāvēja sadarbība
starp darbiniekiem un vadītājiem. Šī sadarbība izpaudās tādejādi, ka darba devēji atbalstīja
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galveno, pamata darba ņēmēju nodarbinātības drošību, lai motivētu tos attīstīt uzņēmumam
specifiskas prasmes. Šādā veidā darba devēji un darba ņēmēji nozares ietvarā attīstīja starp šķiru
koalīciju un šai koalīcijai šajā dominējošajā sektorā bija spēcīga ietekme uz lēmumu pieņemšanu,
jo šie uzņēmumi tika aplūkoti kā tie, kas var veicināt ekonomikas atjaunošanos, jo īpaši tie
uzņēmumi, kas savu saražoto preci eksportēja uz Rietumiem. 176
Tomēr rīcībpolitikas tiek pieņemtas ne tikai noteiktas vides apstākļos, ko ietekmē pagātnes
mantojums, bet arī ieinteresētie aktori. Līdz ar ekonomisko apstākļu pasliktināšanos 1980.gadu
nogalē Dienvidslāviju pārņēma darba ņēmēju streika vilnis, kas 1980.gadu beigās un 1990.gadu
pašā sākumā bija pierimis turpinājās. Līdz ar neatkarības iegūšanu 1990.gadā pirmā demokrātiski
ievēlētā valdība pieņēma vienpusēju lēmumu iesaldēt atalgojumus un atlikt kolektīvās vienošanās
praksi un vienpusēji izstrādāja sociālās stabilitātes vienošanās paraugu. Ar šādu rīcību bija
neapmierinātas Slovēnijas arodbiedrības, kā atbildi uz šādu rīcību lielākā arodbiedrību federācija
Slovēnijas Brīvo arodbiedrību savienība (Zveza svobodnih sindikatov Slovenije – ZSSS)
noorganizēja apjomīgu brīdinājuma streiku, kas ietvēra darba pārtraukšanu, ceļu blokādes un
elektrības atslēgšanu. 177
Tādēļ veids kādā notika privatizācija var tikt aplūkots ne tikai kā sadarbība starp politisko un
ekonomisko eliti, bet arī kā pirmā apmaiņa starp politisko eliti un darba ņēmējiem, proti,
privatizācijas modelis, kas tika pieņemts balstījās uz iekšējo izpirkšanu (internal buyouts), esot jo
īpaši labvēlīgs iekšējai izpirkšanai darbietilpīgajās ekonomikas nozarēs. Tādejādi padarot
streikojošos darbiniekus par līdzīpašniekiem savos uzņēmumos. Un līdzās privatizācijas likumam
nemazsvarīgāks bija pieņemtais līdz noteikšanas (codetermination) līkums 1993.gadā, kas
sniedza darba ņēmējiem iespējas piedalīties uzņēmu pārvaldes procesā.

178

Līdz ar to iespējams,

ka būtiskāku lomu spēlēja nevis tīklojumu saglabāšana, bet darba ņēmēju prasības, kuras
pārstāvēja tobrīd pastāvošās arodbiedrības. 179

176

Crowley, S., Stanojević, M. Varieties of Capitalism, Power Resources, and Historical Legacies: Explaining the Slovenian Exception, Annual
Meeting of the American Political Science Association, Toronto meeting September 3-6, 2009, p.15
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1449010 (aplūkota 01.05.2010)
177
Turpat, p.16-17.
178
Stanojevic, M. Workers’ Power in Transition Economies: The Cases of Serbia and Slovenia, European Journal of Industrial Relations, vol.9,
no.3, 2003. p. 290.
179
Crowley, S., Stanojević, M. Varieties of Capitalism, Power Resources, and Historical Legacies: Explaining the Slovenian Exception, Annual
Meeting of the American Political Science Association, Toronto meeting September 3-6, 2009, p.18-19
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1449010 (aplūkota 01.05.2010)

54

Līdz ar to sociālās partnerības sistēma, kas šobrīd pastāv Slovēnijā izveidojās pārejas periodā,
proti, 1980.gadu beigās un 1990.gadu sākumā noteiktas vides apstākļos stratēģisku visu – darba
devēju, darba ņēmēju un rīcības darbības rezultātā. Nākamās nodaļas ietvarā tiks aplūkots kāda
iepriekš minēto lēmumu rezultātā ir izveidojusies sistēma, kuras ietvarā notiek sadarbība starp
valdību, darba dēvēju un darba ņēmēju intereses pārstāvošajām institūcijām.
3.1.2. Valsts, darba devēju un darba ņēmēju organizēto interešu pārstāvniecības struktūra
Slovēnijā
Sadarbība starp valsti un sociālajiem partneriem – darba devēju un darba ņēmēju pārstāvošajām
organizācijām Slovēnijā notiek dažādu institucionālo struktūru ietvaros un dažādos valsts
pārvaldes līmeņos, taču šī darba ietvaros tika aplūkoti tikai tie aspekti, kas ir būtiski attiecībā uz
sociālo paktu noslēgšanu, tādēļ šīs sadaļas ietvaros tiks aplūkota, pirmkārt, trīspusējās sadarbības
struktūra nacionālajā līmenī, otrkārt, Nacionālā Padome, kas ir parlamenta augšpalāta, bet var
spēlēt būtisku lomu sociālās partnerības attīstībā tās pārstāvniecības dēļ, kā arī kolektīvās
vienošanās sistēma, proti, kādā veidā tiek noslēgti kolektīvie līgumi.
Nacionālajā līmenī, kā būtiskākā vienošanās struktūra, kuras ietvaros ir tikuši arī noslēgti visi
sociālie pakti un vienošanās pēc 1994.gada ir Ekonomikas un sociālā padome (Ekonomsko
socialni svet - ESS). Šī padome tika izveidota līdz ar 1994.gadā noslēgto vienošanos starp valdību
un darba ņēmējus un darba devējus pārstāvošajām organizācijām. Šī vienošanās ietvēra sadaļu,
kurā tika nodefinēta ESS izveide un funkcijas, tādēļ „šī pirmā vienošanās nav aplūkojama tikai kā
tehnisks instruments, bet kā sākotnējais sociālais pakts, kā rezultātā izveidojās institucionalizēts
sociālā dialoga process Slovēnijā.” Šīs padomes izveide bija kā apmaiņas līdzeklis starp valdību
un arodbiedrību, proti, saskaņā ar 1994.gada vienošanos arodbiedrības akceptēja atalgojuma
pieauguma neesamību (wage restrain) apmaiņā pret ESS izveidi, proti, arodbiedrības piekrita
atteikties no atalgojuma pieauguma apmaiņā pret institūcijām, kas sniegtu tām pastāvīgu un
institucionalizētu pieeju nākotnes rīcībpolitikas veidošanai. 180
ESS veido kopumā piecpadsmit pārstāvji, pieci no katras no iesaistītajām pusēm: 5 valdības
pārstāvji, 5 no darba devēju asociācijām un 5 no arodbiedrībām.(6.1.attēls) Lai arī ESS pieņemtie
lēmumi un tās viedoklis nav parlamentam saistoši, šī institūcija kopš tās izveides ir ieguvusi tādu
nozīmību, ka parlaments pirms lēmumu pieņemšanas pieprasa tās viedokli. Tomēr dienas kārtībā
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ir bijušas diskusijas par nepieciešamību pieņemt likumu ar kuru vēl vairāk tikti nostiprināta šīs
institūcijas nozīme lēmumu pieņemšanas procesā. 181
Ne mazsvarīgu lomu nacionālā līmenī sociālās partnerības kontekstā ir Nacionālajai Padomei, kas
ir Slovēnijas Republikas parlamenta augšpalāta un tika izveidota līdz ar jaunās konstitūcijas
pieņemšanu 1991.gadā. Šai institūcijai pieder likuma iniciatīvas vara, tā var pieprasīt
referendumu par noteiktu rīcībpolitik īstenošanu, kā arī ierosināt parlamentāro izmeklēšanu
jautājumos, kas skar sabiedrības intereses un Nacionālajai Asamblejai likt pārskatīt noteiktos
likumu projektus. 182 Neskatoties uz to nelielo formālo vara, tā kalpo par simbolu vispārējai
neuzticībai, kas pastāv attiecībā pret politiskajām partijām un ir pretstats Nacionālajai Asamblejai
(parlamenta apakšpalātai), kas ir ievēlēta tiešās vēlēšanās un politiskās sistēmas ietvaros šī
institūcija līdzās citām spēlē nozīmīgu uzrauga funkciju. Nacionālo Padomi tiek veidota saskaņā
ar funkcionālo pārstāvniecību, proti, 40 locekļi no kuriem: 22 pārstāv vietējās kopienas un 4
darba devējus, 4 darba ņēmējus, 3 zemniekus, 1 amatniekus, 1 pašnodarbinātos profesionāļus, 1
universitātes un augstskolas, 1 izglītības sistēmu, 1 pētniecības aktivitātes, 1 sociālo drošību, 1
veselības aprūpi, 1 kultūru un sportu. 183

Viens no aspektiem, kas ietekmē sociālā pakta noslēgšanas iespējamību ir pastāvošā kolektīvās
vienošanas sistēma, kā arī kolektīvo līgumu nozīme darba devēju darba ņēmēju attiecībās.
Pastāvoša kolektīvās vienošanās struktūra Slovēnijā ir ļoti centralizēta un iekļaujoša. Tā darbojas
trīs dažādos līmeņos, kuros tiek noslēgtas kolektīvie līgumi: (1) vispārējie līgumi privātajā ( līdz
2005.gadam) un publiskajā sektorā nodarbinātajiem; (2) nozaru līgumi un līgumi noteiktām
profesijām (ārstiem, žurnālistiem); (3) un līgumi uzņēmumu līmenī (sākot no uzņēmumiem,
kuros ir nodarbināti 10 cilvēki). Nacionālajā līmenī tiek noslēgtas vienošanās starp galvenajām
arodbiedrību konfederācijām un galvenajām darba devējus pārstāvošajām organizācijām un
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valdību attiecībā tikai uz publisko sektoru. Savukārt nozaru līmeņa līgumi tiek noslēgti starp
nozares arodbiedrībām un attiecīgajām darba devēju asociācijām. (6.2. attēls) 184
Līdz 2005.gadama nacionālā līmeņa vienošanās ietvēra arī visu privāto sektoru kā vienu
veselumu. Šāds līgums nav ticis noslēgts pēc 2005.gada nogales, jo darba devēji izstājās no
iepriekš pastāvošās obligātās līdzdalības, cenšoties tādejādi paātrināt jaunā likuma par Kolektīvo
vienošanos, kas tika pieņemts 2006.gadā stāšanos spēkā. 185 Līdz ar šī likuma stāšanos spēkā
kolektīvie līgumi iekļāva visus darba ņēmējus neatkarīgi no tā vai tie bija, vai nebija kādas no
arodbiedrību biedriem, jo līdzdalība Tirdzniecības un rūpniecības kamerā, kas piedalījās šo
līgumu noslēgšanā nacionālā līmenī līdzdalība bija obligāta. Līdz ar jauno likumu kolektīvie
līgumi tiks pieņemti uz brīvprātības principa. 186
Likums par Kolektīvajiem līgumiem, kas tika pieņemts 2006.gada martā pēc 12 gadus ilgām tika
izstrādāts saskaņā ar vispārējām starptautiskajām normām. Šis likums nosaka kolektīvā līgumā
iesaistītas puses, līguma saturu un procedūru aprakstu kā šāds līgums noslēdzams, kā arī likums
nosaka pārejas periodu attiecībā uz darba devēju organizācijām ar obligātu līdzdalību. Attiecībā
uz Tirdzniecības un rūpniecības kameru, jo līdzdalība tajā bija līdz šī likuma pieņemšanai
obligāta, tika noteikts 3 gadu ilgs pārejas periods, kura laikā tā ir tiesīga piedalīties kolektīvo
līgumu noslēgšanā. 187 2005.gadā tikai 4% no visiem nodarbinātajiem bija nodarbināti saskaņā ar
individuālo līgumu un tie lielākoties bija augstākā līmeņa vadītāji. 188
Šīs sistēmas ietvarā uzņēmumu līmenī būtisku lomu spēlē Darba ņēmēju padomes (workers
council), kuru aizmetņi tika izveidoti Dienvidslāvijas laikā pastāvošās pašpārvaldes iespējām kas
piešķīra uzņēmējiem salīdzinoši ar citām CAE valstīm lielāku autonomiju un darba ņēmēju
iesaistīšanos uzņēmuma pārvaldes lēmumu pieņemšanas procesā. 1993.gadā šī sistēma tika
pārveidota par piemēru izmantojot Vācijā pastāvošā Betriebsräte modeļa. Šīs struktūra veido
nozīmīgu struktūras elementu kopējā sociālās partnerības modelī, kas pastāv Slovēnijā, jo veido
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vienu no arodbiedrību ietekmes pamatelementiem, veidojot jau organizētas attiecības uzņēmumu
līmenī. Šādas padomes pastāv lielākajā daļā vidējo un lielo uzņēmumu. 189
Darba ņēmēji piedalās kā uzņēmumu uzraudzības padomēs (supervisory board) , tā arī pārvaldes
padomēs (management board). Uzņēmumos, kas nodarbina vairāk kā 1000 darbiniekus pusi no
uzraudzības padomes veido darba ņēmēju pārstāvji, savukārt uzņēmumos ar 500 darbiniekiem
vismaz vienai trešajai daļai no uzraudzības padomes locekļiem ir iecelti no darba ņēmējiem,
izņemot finansiālās institūcijās. Kā arī viens no darba ņēmēju pārstāvjiem var līdzdarboties
pārvaldes padomē. Darba ņēmēji un uzņēmumi vienojas par līdzdalības tiesību līgumu, kas
nosaka pārvaldītāju pienākumus sniegt informāciju par konsultāciju nosacījumiem, līdzdarbības
iespējas un darba ņēmēju veto tiesībās par personāla lēmumiem. 190
Nākamās nodaļas ietvaros tiks aplūkots, kā laika periodā no 1994.gada, kad tiks noslēgta pirmā
vienošanās starp sociālajiem aktoriem ir attīstījusies sadarbība tieši nacionālā līmenī, jo pēc
sociālo paktu noslēgšanas tālākā to attīstība var notikt divos virzienos, proti, tie var tikt tālāk
insitucionalizēti, vai gluži pretēji līdz ar mērķu sasniegšanu, vai tieši pretēji neveiksmi to izpildē
šāda prakse var tiks pārtraukta. Iespējamība, ka sociālie pakti tiks institucionalizēti un kļūst par
vienu no lēmumu pieņemšanas metodēm ir lielāka pie labvēlīgas politiskās attīstības un
sociālekonomiskajiem rādītājiem, jo tie var kalpot pirmatnējā sociālā pakta nostabilizēšanai un
vecināt savstarpējo uzticību starp iesaistītajiem aktoriem. Tomēr, ja sociālie pakti nekļūst par
daļu no lēmumu pieņemšanas procesa, proti, tie netiek institucionalizēti, tas neizslēdz iespēju par
jaunu sociālo paktu noslēgšanu.
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Līdz ar to, lai izprastu kādēļ 2003.gadā tiek noslēgts sociālais

pakts ir nepieciešams izzināt ne tikai struktūras izveidi 90.gadu sākumā, un tos kopējo ietvaru,
bet arī visu sistēmas attīstības dinamiku, kas iespējama tikai aplūkojot katras vienošanās
iemeslus.
3.1.3. Sociālie pakti laika periodā no 1994-2003.gadam.
Lai izprastu sociālo pakta izveidi 2003.gada, proti, cik lielā mērā tā izveidi ietekmēja teorijā
norādītie faktori, kā ekonomisko problēmu slogs, valdības spēja pieņemt nepieciešamās
rīcībpolitikas izmaiņas un arodbiedrību spēja ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesu, ir
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nepieciešams aplūkot kā tapa un, cik lielā mērā ir insitucionalizējušies iepriekš pieņemtie sociālie
pakti, jo īpaši tādēļ, ka pirmais sociālais pakts Slovēnijā tika noslēgts jau 1995.gadā, bet pirmā
nacionālā līmeņa vienošanās ar kuras starpniecību tika izveidota institūcijas, kuras ietvaros
veidoties sadarbībai starp valdību un darba devējus un darba ņēmējus pārstāvošajām institūcijām
jau 1994.gadā, proti, 10 gadus pirms šim pētījumam nozīmīgā sociālā pakta noslēgšanas.
1980.gadu beigas un 1990.gadu sākums ir laika periods, kad veidojās un savu nozīmi
rīcībpolitikas veidošanas procesa ieguva šobrīd pastāvošajā sociālā dialoga sistēmā iesaistītās
arodbiedrības un darba devēju organizācijas. 1980.gadu nogalē izveidojās konflikta situācija starp
spontāni organizēto darba spēku un valdību, proti, tas izveidojās bez arodbiedrību līdzdalības.
Tajā pat laikā izveidojās daudzas jaunas arodbiedrības un darba spēka iniciatīvu grupas. Šī
spiediena rezultātā tobrīd vienīgā oficiālajā arodbiedrībā izveidojās izpratne par nepieciešamību
pārdefinēt savu lomu industriālo attiecību ietvarā, proti, ka tai ir jākļūst par ražošanas nozares
‘zilo apkaklīšu’ interešu aizstāvi un jāpārtrauc darba spēka tālākā interešu pārstāvniecības
fragmentācijas, kas tobrīd izpaudās alternatīvu arodbiedrību izveidē.1990.gadu sākumā
arodbiedrības Slovēnijā noturēja kongresus, kurās tās pārdefinēja savu vietu sabiedrības ietvarā,
kurā ZSS ( Zveza sindikatov Slovenije ) tika pārdēvēta par ZSSS (Zveza svobodnih sindikatov
Slovenije), arodbiedrību federācijas uz brīvo arodbiedrību federāciju un arodbiedrības kongresā
tika pieņemta jauna arodbiedrību programmas, kur ZSSS mērķis bija būt augsti profesionālai
arodbiedrībai, kas nepiedalās vēlēšanās, bet tās pastāvēšanai un interešu aizstāvēšanai aktīvi
iesaistās politisko partiju lobēšanā. 192
Tomēr 1991.gadā līdz šim vienīgajai pastāvošajai arodbiedrību savienība ZSSS sadaloties
izveidojās jauna arodbiedrība, KNSS-Neatkarība, Jauno arodbiedrību konfederācija(KNSSNedvisnost, Konfederacija novih sindijkatov Slovnije,-KNSS). KNSS 1990.gadu sākumā līdz
90.gadu vidum bija otra lielākā arodbiedrība, kas pārstāvēja 10% no visiem arodbiedrību
biedriem, taču līdz ar pārejas perioda beigām šī arodbiedrību konfederācija zaudēja savu nozīmi,
lai arī tā joprojām ir viena no nozīmīgākajām arodbiedrību apvienībām. To veido 10
arodbiedrības, kas ir organizētas pēc nozaru, reģionālā un profesionālā principa un lielākā daļa tās
biedru ir nodarbināti rūpniecības, ražošanas nozarē. 193
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Līdzās divām iepriekš minētajām arodbiedrību apvienībām vēl 90.gadu sākumā izveidojās,
atdaloties no ZSSS Slovēnijas arodbiedrību konfederācija – Pergam (Konfederacija sindikatov
Slovenije Pergam – Pergam) kas 90.gados izveidojās kā arodbiedrību apvienība priekš papīra
nozarē nodarbinātajiem, bet tā ir paplašinājusi pārstāvamo loku. To veido astoņas arodbiedrības,
kas ir organizētas pēc nozaru, reģionālā un profesionālā principa. Atdaloties no ZSSS izveidojas
arī Slovēnijas arodbiedrību Konfederācija 90 (Konfederacija sindikatov ’90 Slovenije Konfederacija 90), kas pārstāvēja galvenokārt piekrastes reģiona arodbiedrību intereses. To veido
22 arodbiedrības, kas ir organizētas pēc nozaru, reģionālā un profesionālā principa, no kuriem
puse ir nodarbināta ražošanas, rūpniecības nozarē, bet otra puse pakalpojumu. 194
Slovēnijā tā pat kā daudzviet citur CAE izveidojās divas politiskās nometnes: ‘vecā’, kas bija
vairāk kreisi orientēta un ‘jaunā’, kas bija lielākoties konservatīva, labēji, labēji centriski
orientēta. Pirmās vēlēšanas notika 1990.gadā sadalīta elektorāta apstākļos un pastāvot
proporcionālajai vēlēšanu sistēmai neviena no nometnēm neguva viennozīmīgu pārsvaru, kā
rezultātā izveidojās koalīcija no labējām un labēji centriskām partijām, taču pēc desmit dienu
kara 1991.gada jūnijā un nacionālās valsts mehānismu izveides ievēlētā valdība izjuka un līdz
vēlēšanām 1992.gadam to aizvietoja tehniska valdība. 195
Arī divas tobrīd nozīmīgākās arodbiedrību konfederācijas ZSSS un KNSS tika iedalītas saskaņā
ar šo politisko spēku iedalījumu. ZZZS tika saistīta ar „vecās” nometnes partijām, bet jaunā
arodbiedrība KNSS ar ‘jauno’ konservatīvo nometni, kā rezultātā pārejas periodā sākumā
arodbiedrību starpā izveidojās nozīmīga sašķeltība. Tajā pat laikā arodbiedrības biedru skaits
attiecībā pret visiem darba ņēmējiem veidoja 60% un tās bija ietekmīgs sabiedrisko domu
veidojošs aktors. 196 Tādejādi pārejas perioda laikā arodbiedrības bija ietekmīgs, bet sašķelts
sociālpolitiskais aktors. Konfliktu vēl vairāk pastiprināja fakts, ka poltiskie spēki, kas tika saistīti
ar KNSS tobrīd veidoja valdošo koalīciju, bet ZSSS tās opozīciju. Šo abu pušu starpā pastāvēja
arī domstarpība par veidu kā jānotiek privatizācijas procesam, tā arī par īpašuma tiesībām, šīs
viedokļu atšķirības saskanēja ar politisko partiju nostājām, kurām tās tika piesaistītas. 197
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Sadarbības process starp valdību un arodbiedrībām 90.gadu sākumā raksturojams kā savstarpēja
konfrontācija, kur valdība neņēma vērā arodbiedrību, jo īpaši ZSSS priekšlikumus. 1991.gada
februārī valdība izstrādāja sociālo programmu, kas kā nepieņemama tika novērtēta no ZSSS
puses un tās atbildes reakcija bija streiki 1991.gada martā, kas tika kā pret sistēmu vērsti tika
nodēvēti no KNSS. Kā nākamais posms ir izdalāma 1991.gada vasara, kurā Ministru prezidents
prasīja arodbiedrību atbalstu neatkarības Slovēnijas neatkarības nodrošināšanas procesā. Šis bija
laika periods, kad pirmo reizi tika pārrunāta sociālā pakta noslēgšanas iespējamība. Uz ko
sākotnēja arodbiedrību reakcija bija pretrunīga un savstarpēji nekoordinēta. Tomēr to nostājas
arvien vairāk sāka līdzināties un pirmā tikšanas arodbiedrību starpā notika jau 1991.gada augustā.
Līdz ar valdības paziņojumu vienpusēji iesaldēt atalgojumus 1991.gada novembrī, rīcība, kuru
nosodīja visas arodbiedrības tajās izveidojās vienotā identitāte un jauna nozīmi arodbiedrību
esamībai kā tādai. Tomēr 1991.gada nogalē līdz 1991.gada oktobra, kad Slovēnija ieguva
neatkarību. Slovēnijas arodbiedrības pauda savu neapmierinātību pieklusināti un aktīvi iesaistījās
tikai jaunās Slovēnijas konstitūcijas izveidē. 198
Tomēr 1991.gada vēlā rudenī aktuāls kļuva arī privatizācijas jautājums kur arodbiedrību starpā
pastāvēja nozīmīgas atšķirības, jo īpaši starp lielākajām – KNSS un ZSSS, kas piedāvāja
diametriāli atšķirīgus risinājumus. ZSSS piedāvāja pakāpenisku privatizācijas procesu un lielākas
uzņēmumu īpašumu daļu nonākšanu pašu uzņēmēju rokās, bet KNSS uzstāja uz stāja uz strauju
privatizācijas procesu, intensīvu ārējo tiešo investīciju piesaisti. 199
1992.gada janvārī valdība izstrādāja vienpusēji vienošanos par sociālo stabilitāti ar ko
neapmierinātas bija visas arodbiedrības. Arodbiedrību prasība bija atkāpšanās no atalgojumu
iesaldēšanas un iesaldēšanas un atgriešanas pie kolektīvajiem līgumiem. Tomēr, lai arī nostāja
bija vienota, rīcība bija savstarpēji nekoordinēta . ZSSS izsludināja streika nepieciešamību un
neaicināja tā organizēšanā citas arodbiedrības, taču streika uzsaukumam bija arī politiska
pieskaņa, jo viena no opozīcijas partijām arī uzstāja uz darba ņēmēju sacelšanos. Līdz ar to
pārējām parijām bija atšķirīgas nostājas. Konfederacija 90 ieteica tās biedriem ņemt dalību, bet
nepiedalījās organizācijā. Pergam atbalstīja šī streika mērķus, bet kā rīcību savu mērķu
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sasniegšanai izvēlējās lobēt parlamenta locekļus un KNSS neatbalstīja streiku kā līdzekli mērķu
sasniegšanai. 200
Nozīmīgākais šī streika iznākums bija viedokļu nesaskaņas radīšana valdības ietvarā, kam sekoja
valdības sabrukums 1992.gada aprīlī, kam sekoja tehniskas valdības izveide līdz nākamajām
vēlēšanām 1992.gada rudenī. Šo tehnisko valdību vadīja LDP. Diskusijas un konflikti par
ekonomikas rīcībaspolitiku, jo īpaši par atalgojumu turpinājās vēl 1993.gadā, bet jau jaunās kreisi
centriskās valdības vadībā. Dienas kārtība bija arī jautājums par trīspusējas padomes izveidi, kas
tika izveidota 1994.gadā līdz ar četru galveno arodbiedrību konfederāciju līdzdalību. 201
Tomēr ne tikai arodbiedrības un politiskās partijas sociālpolitiskā procesa attīstībā pārejas periodā
spēlēja nozīmīgu lomu, nemazsvarīgāka nozīme bija Tirdzniecības un rūpniecības kamerai
Gospodarska zbornica Slovenije – GZS), kas jau tobrīd bija nozīmīga darba devēju intereses
pārstāvoša organizācija. 1990.gadu sākumā Tirdzniecības un rūpniecības kamera bija centralizēta
vienība, kas balstījās uz obligātu līdzdalību tajā, kuras sastāvā ietilpa 26 nozaru pārstāvniecības,
ieskaitot lielos eksporta uzņēmumus kam bija dominējošā ietekme uz kameras pausto viedokli.
202

Šīs organizācijas ietvarā un ekonomiskās depresijas dēļ īpaša ietekmi uz pieņemtajiem lēmumiem
bija eksportējošajiem uzņēmumi, kas iestājās par tādas rīcībpolitikas izveido, kas, pirmkārt,
nodrošinātu to uzņēmumu pastāvēšanu kam jau tobrīd bija tirdzniecības attiecībās ar Rietumu
tirgiem, otrkārt, šo uzņēmumu interesēs bija tādu rīcībpolitiku izveidē, kas samazinātu inflāciju
un radīt eksportam izdevīgus valūtas maiņas kursu, kā arī darba tirgus stabilizāciju, tādēļ kamera
aktīvi atbalstīja kolektīvās vienošanās sistēmas ieviešanu, kas dēļ kameras centralizētās struktūras
būtu salīdzinoši centralizēta. 203
Kā alternatīva darba devēju apvienības organizācija Slovēnijas darba devēju asociācija
(Združenje delodajalcev Slovenije - ZDS) tika izveidota tikai 1994.gada 22. Februārī

pēc

Starptautiskās darba organizācijas (ILO) un Starptautiskās darba ņēmēju organizācijas (IOE)
rekomendācijām. 1997.gada sākumā, tā pārstāvēja uzņēmumus, kas nodarbināja 60% no darba
ņēmējiem un 49% no visiem uzņēmumiem. Līdzās GZS un ZDS pastāvēja Slovēnijas amatnieku
200

Meszmann, T.T. Transformation of organized labour in Serbia, Slovenia and Poland: the Decisive Years (1998-1992/3), p.19.
htdtp://web.ceu.hu/polsci/ADC/2007/papers/TiborMeszmann.pdf (aplūkota 15.03.2010)
201
Turpat, p.20.
202
Stanojevic, M. Social pacts in Slovenia, In After the euro and enlargement: social pacts in the EU, ed. P. Pochet, M. Keune, D.Natali, Brussels:
European Trade Union Institute, 2010, p. 322
203
Stanojevic, M. Social pacts in Slovenia, In After the euro and enlargement: social pacts in the EU, ed. P. Pochet, M. Keune, D.Natali, Brussels:
European Trade Union Institute, 2010, p. 322-323

62

kamera (Obrtna zbornica Slovenije- OZS), kurā līdzdalība tāpat kā GZS bija obligāta un tā pārstāv

neatkarīgos amatniekus un mazos un vidējos uzņēmumus. 2004.gadā tajā bija tik pat kā 47,000
biedru. Lielākā daļa no tās biedriem ir nodarbināti transporta, būves vai privāto pakalpojumu
(frizieri, šuvēji, kosmetologi) sfērās. Kā vēl viena darba devēju intereses pārstāvoša organizācija
tobrīd bija Slovēnijas Darba devēju asociācija amatniecības aktivitātēm – ZDODS (Združenje
delodajalcev obrtnih dejavnosti Slovenije- ZDOD), kas tika izveidota 1994.gadā un tās biedri ir
galvenokārt nodarbojas ar ražošanas, transporta un būvniecības nozarēs. 204
Stabilizācijas perioda sākumā ap 1990.gadu vidus bija novērojamas pazīmes par ekonomikas
atjaunošanos, taču inflācijas līmenis (30%) un bezdarba līmenis (9%), joprojām saglabājās augsti
Valdības koalīcija, kas izveidojās pēc 1992.gada notikušajām vēlēšanām, bija drīzāk kreisi
centriska, taču tā raksturojama kā salīdzinoši nestabila, neskatoties uz to, ka tā bija vairākuma
valdība, proti, no 90 iespējamajiem mandātiem Nacionālajā Asamblejā tai bija 55. 205 Tomēr tā
tiek raksturota kā nestabila, jo to partneru starpā pastāvēja būtiskas nesaskaņas līdz ar lēmumu
par atalgojuma paaugstināšanu publiskajā sektorā 1994.gadā. ko izraisīja atalgojuma
paaugstināšana publiskajā sektorā, kam sekoja, ka koalīciju atstāja viens no tās partneriem
Slovēnijas sociāldemokrātiskā partija (Socialdemokratska stranka Slovenije -SDSS), bet (SDS),
bet 1995.gadā Vienotais saraksts (Združena lista – ZSLD). 206
Pirmā vienošanās tika noslēgta 1994.gadā aprīlī, kas bija Vienošanās par atalgojumu privātajā
sektorā un bija rezultāts vairāku gadu pārrunām starp sociālajiem partneriem un valdību.
Sākotnējā vēlme bija noslēgt plaša spektra vienošanos, taču tā kā iesaistītās puses nespēja
vienoties, tad vienošanas tika noslēgta tikai par ienākumu rīcībpolitiku. Šī vienošanās noteica
ienākumu rīcībpolitikas parametrus 1994.gadam un to līdzpavadīja izvērta divpusēja vienošanās
par mehānismiem noteiktās vienošanās ieviešanu starp darba devēju un darba ņēmēju pusēm.. Šī
vienošanās ietvēra arī sadaļu, kurā tika nodefinēta ESS izveide un tās funkcijas, tādēļ „šī pirmā
vienošanās nav aplūkojama tikai kā tehnisks instruments, bet kā sākotnējais sociālais pakts, kā
rezultātā izveidojās institucionalizēts sociālā dialoga process Slovēnijā.” 207
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Šīs vienošanās noteica, ka ESS tiek pārstāvēta valdība, darba devējus un darba ņēmējus
pārstāvošās organizācijas vienādā skaitā (6.1 attēls ) un padomes sanāksmes notiek vismaz vienu
reizi mēnesī un lēmumu tiek pieņemti vienprātībā un ar tiem tiek informēts parlaments. 208 Tomēr
pēc šī līguma noslēgšanas valdība ESS piedzīvoja savu pirmo krīzi, valdība esot apmierināta ar
vienošanos, kas tikusi noslēgta ar arodbiedrībām pārstāja apmeklēt ESS sanāksmes un izstrādāja
rīcībpolitkas, kas netika saskaņotas ar sociālajiem partneriem, uz ko reaģēja parlaments norādot
uz nepieciešamību saskaņot jaunus likumus ar ESS, kam sekoja plašas sabiedriskās debates un
atvainošanas no tā laika premjerministra sociālajiem partneriem no ESP par procedūras
pārkāpumu. 209
Salīdzinājumā ar 1994.gadā noslēgto vienošanos 1995.gada sociālais pakts ietvēra daudz plašāku
jautājumu loku: 5% ikgadējo IKP izaugsmi; inflāciju, kas nepārsniedz 10%, kā arī tas tālāk
attīstīja nepieciešamību ienākumu rīcībpolitikas ieviešanas mehānismu stabilizācijai un
nodefinēja kolektīvos līgumus kā galvenos instrumentus ar kuru starpniecību noteikt pamata
atalgojumu. Sociālajā paktā sociālie partneri nodefinēja absolūto ikgadējā budžeta ienākumus un
izdevumus, un valdība apņēmās samazināt valsts budžeta izdevumus. Tomēr, tajā tika aplūkoti arī
sociālās drošības jautājumus. 210
Galvenais pamatojums kādēļ tika noslēgts sociālais pakts bija vienprātības vēlmes esamība par
mēriem, kas tiek pieņemti, lai pārvarētu esošos ekonomiskos un sociālos izaicinājumus, bet ne
mazsvarīgāka bija nepieciešamība leģitimizēt valdības rīcību kopumā un novērst pastāvošo
saspringumu valdības iekšienē. Kā arī šis sociālais pakts tika noslēgts vienu gadu pirms
nākamajām vēlēšanām. 211
1996.gada sociālā pakta izveidi ietekmēja valdības nestabilitāte un gaidāmās vēlēšanas, kā arī
neapmierinātība publiskajā sektorā ar atalgojumu un brīdinājumiem no ZSS par gatavošanos
brīdinājuma ģenerālstreika kā arī, veicot novērtējumu par 1995.gada sociālo paktu tika secināts,
ka atalgojuma pieaugums ir pārsniedzis vienošanos, līdz ar to sociālie partneri vienojās, ka
atalgojuma pieauguma kontrole būs nākamā sociālā pakta galvenais mērķis. Tomēr arodbiedrības
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iebilda, pret ienākumu rīcībpolitiku un iestājās par minimālo algu un lielāku nozīmi piešķirt
kolektīvajiem līgumiem. 212
Pakts tika parakstīs 1996.gada vidū 6 mēnešus pirms vēlēšanām un salīdzinājumā ar iepriekšējo
līgumu, tas iekļāva plašāku jautājumu loku, lai arī lielā mērā atkārtoja 1995.,gada noslēgtajā
sociālajā paktā noslēgtās vienošanās mērķus. Sociālie partneri vienojās, ka atalgojumu pieaugums
būs par 2% mazāks kā reālais IKP pieaugums. Tomēr nozīmīgākais pavērsiens šajā līgumā bija
nepieciešamība atbilst ES standartiem. Tomēr šī pakta pārvaldīt spēja bija relatīvi zema, jo, dažus
mēnešus pirms vēlēšanām tam sekoja konflikts starp darba ņēmējiem un darba devējiem, ko
izraisīja darba devēju vēlme noslēgt jaunu sociālo paktu, kura idejas bija mazāk labvēlīgas darba
ņēmējiem uz ko darba ņēmēju intereses pārstāvošās organizācijas atbildēja ar protestiem un
streikiem. Noslēgtais sociālais līgums tika atjaunots, tikai atsaucoties uz to, ka tiks uzsāktas
pārrunas par jauna izveidi. 213
1996.gadā Slovēnija parakstīja Eiropas līgums par asociācijas izveidošanu (European Association
Agreement), kā arī pēc 1996.gada novērojama ekonomikas stabilizēšanas, lai arī tomēr bezdarba
līmenis 1998.gadā sasniedza 18%, lai arī pēc tam pakāpeniski samazinājās. 1996.gadā trešajās
parlamenta vēlēšanās uzvaru guva iepriekšējā dominējoša partija Liberāli demokrātiskā savienība
(LDS), kas arī izveidoja valdību ar divām citām partijām.(7.2. tab. )
1996.gadā tika veiktas iestrādes jauna plaša sociālā pakta noslēgšanai, taču brīdī, kad tā izstrāde
bija tikpat kā pabeigta darba devēju intereses pārstāvošas organizācijas atteicas to parakstīt, jo
nepiekrita sadaļai par valsts budžeta izdevumiem, jo uztvēra to kā par nepieņemami augstu, līdz
ar to kā draudu ekonomikas konkurētspējai. Proti, 1996.gadā ESS bija izveidojusies par stabilu
un akceptētu daļu no rīcībpolitikas lēmumu pieņemšanas procesa un sadarbībai starp sociālajiem
partneriem bija raksturīgas klasiskās apmaiņas attiecības, kur darba ņēmēji atteicās no atalgojumu
paaugstināšanas pret labvēlīgākām izmaiņām sociālajā politikā, bet darba devēji, lai samazinātu
valsts budžeta izdevumus un veicinātu ekonomikas konkurētspēju. 214
Tam sekoja, ka valdība vienpusēji pieņēma parametrus ienākumu rīcībpolitikas ierobežošanai 1997 un 1998.gadam. 1999.gadā vienu gadu pirms nākamajam vēlēšanām tika veikts jauns
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neveiksmīgs mēģinājums noslēgt sociālo paktu, taču darba ņēmēji solījās pievienoties noteiktā
līguma noslēgšanai tikai, ja plānotā pensiju reforma tiks ‘mīkstināta’. Šādā kontekstā tika
noslēgta šaurāka vienošanas par ienākumu rīcībpolitiku 1999-2001.gadam, jo puses nespēja
vienoties par plašāku jautājuma loku. 215
2000.gadā valdība pieņēma pielikumu iepriekš noslēgtajai vienošanās par ienākumu rīcībpolitiku
1999-2001.gada, kas dēļ tā, kuras darbības laiks tika pagarināts vēl uz vienu gadu. 2001.gada
nogalē tika noslēgtas diskusijas par darba likumu, kas stājās spēkā 2003.gadā, kas bija otrais
likums, kas tika izstrādāts pēc sociālo partneru sadarbības. Šajā laika periodā tika arī aizsāktas
diskusijas par jauna sociālā pakta noslēgšanu, kurā valdība vēlējās nodrošināt pēc iespējas
veiksmīgāku iestāšanos ES, bet darba ņēmēju puse uzstāja uz skaidrāku valsts budžeta izdevumu
ierobežošanu. 216
Nespējot vienoties par plašāku jautājumu loku 2002.gada jūnijā Slovēnijas valdība ar sociālajiem
partneriem parakstīja vienošanos par samaksas rīcībpolitiku privātajā sektora laika periodam no
2002-2004.gadam. Šīs vienošanās pamatā bija, ka samaksas pieaugums būs piesaistīts patēriņa
cena pieaugumam, lai palīdzētu Slovēnijai veiksmīgai pārejai uz ES. 217
Lai noslēgtu šo vienošanos diskusijas ilga aptuveni četrus mēnešus. Puses vienojās vienošanos
ieviest kā likumu, lai nodrošinātu, ka visi privātā sektora darba devēji respektē vienošanās
noteiktās normas. Vienošanās bija arī derīga, jo to bija parakstījuši lielākā daļa darba devēju un
arodbiedrību organizāciju, kas ir ESS locekļi. No valdības puses šo vienošanos parakstīja
Nodarbinātības, ģimenes un sociālo lietu ministrs, bet no sociālo partneru puses to parakstīja ESS
locekļi un vēl dažas citas organizācijas, kas piedalījās pārrunās. Vienošanās bija nepieciešama
2002. un 2003. gadam, jo puses jau bija vienojušās, ka pēc 2004.gada atalgojums tiks noteikts
ņemot vērā valūta maiņas kursu starp EUR un Slovēnijas talāru. Vēl vairāk tiks ņemta vērā
inflācijas Slovēnijas lielākajiem tirdzniecības partneri un patēriņa cenas tendences Slovēnijā.
Šādā veidā bija plānots sasniegt kopējo mērķi 1% šķirtni starp vienas nodarbinātās personas
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patiesajām samaksas pieaugumu un darba produktivitātes pieaugumu. Plašāku mehānismu bija
plānots noteikt plānotajā plašākajā sociālajā līgumā. 218
Līdz ar to, laika periodā no 1994. gada ir tikušas noslēgtas kā nacionālā līmeņa vienošanās par
atalgojuma noteikšanu tā arī sociālie pakti. Šī sadaļas ietvaros vairāk tika pārskatīts kādi ir bijuši
šie sociālie pakti un nedaudz to iesaistīto pušu mērķi, kādēļ tās iesaistījušās to noslēgšanā.
Nākamās sadaļas ietvarā tiks aplūkots tieši 2003.gadā noslēgtā sociāla pakta mērķi un tā
izveidošanas, tajā pat laikā, skatot to plašākā laika griezuma.
3.1.4. 2003.gada sociālā pakta noslēgšanas iemesli
Iepriekšējās nodaļās tika noskaidrots kādi ir iespējamie izskaidrojumi Slovēnijā pastāvošajai
interešu saskaņošanas metodei, kā arī aplūkoti sociālie pakti un nacionālā līmeņa vienošanās
izveides iespējamie iemesli, kā arī struktūras kurās tiek noslēgts sociālais pakts un tāda
noslēgšanu veicinošās institūcijas. Kopš 2000.gada viens no aktuāliem jautājumiem sociālo
partneru starpā ir bijusi nepieciešamība pielāgoties dalības nosacījumiem ES un pēcāk EMS.
Tomēr darba mērķis ir pārliecināties, vai iemesli, kādēļ sociālais pakts tika noslēgts ir tādi paši kā
Rietumeiropā 1980.gadu beigās un 1990.gados, līdz ar to šīs sadaļas ietvaros tiks salīdzināts, kā
un vai šie nosacījumi ir pastāvējuši Slovēnijas gadījumā.
Kā viens no nosacījumiem sociālo paktu izveidei tiek minēts ekonomisko problēmu radītie
izaicinājumi, kas noteiktajā laika periodā izpaudās kā nepieciešamība izpildīt Māstrihtas kritērijus
vai arī nepieciešamība pielāgoties jaunajai ekonomiskajai videi, ekonomikas konkurētspējas
paaugstināšana, kam raksturīgs augsts bezdarba līmenis vai draudi no tā.
Tā kā līdz šim šī darba ietvaros nav tikuši aplūkoti Māstrihtas kritēriju, proti, kādi tie tieši ir,
tādēļ pirms aplūkot, cik lielā mērā Slovēnija neatbilda tajos izvirzītajām ir nepieciešams aplūkot
kādus nosacījumus valstīm kurām ir jākļūst par EMS dalībvalstīm ir jāizpilda.
Māstrihtas līgums vai līgums par Eiropas Savienību tika parakstīts 1991.gada decembrī un stājās
spēkā 1993.gadā līdzās citiem būtiskām izmaiņām, tas noteica Ekonomikas un monetārās
savienības izveides veidu, proti, ka tās izveide notiks saskaņā ar trim posmiem, kur pēdējais
iestāsies 1999.gada 1. janvārī un saskaņā ar Padomes lēmumu, kas ir jāpieņem 1998.gada sākumā
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tiks noteikts kuras no ES dalībvalstīm ir izpildījušas līgumā noteiktos nosacījumus un ir tiesīgas
ņemt dalību pēdējā posmā. Padomei lēmums bija jāpieņem saskaņā pēc Eiropas Komisijas
iniciatīvas veiktajiem pētījumiem kā valstis izpilda fiskālās rīcībpolitikas konverģenci ceļā uz
EMS. 219
Līgums par Eiropas Savienību un Kopienas dibināšanas līgums un tā protokoli nosaka, kritērijus,
kuru izpilde ir nepieciešama, lai ES dalībvalstis sevi kvalificētu dalībai EMS. Proti, līguma 109 j
104 c pantā un Protokolā par konverģences kritērijiem, kas minēti Eiropas Kopienas dibināšanas
līgumā un Protokols par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru:
„(1) augsts cenu stabilitātes līmenis, kas tiek konstatēts, samērojot inflācijas līmeni attiecīgā
valstī ar inflācijas līmeni, augstākais, trijās cenu ziņā stabilākajās dalībvalstīs. Cenu stabilitātes
kritērijs ir tas, ka dalībvalstī ir stabilas cenas un vienā gadā pirms novērtējuma vidējais inflācijas
līmenis nepārsniedz 1,5 procenta punktus, to samērojot ar, augstākais, tādu triju dalībvalstu
datiem, kur cenu stabilitāte ir vislielākā. Inflāciju mēra, salīdzinot patēriņa cenu indeksus, ņemot
vērā to, ka dažādās valstīs to nosaka dažādi;
(2) valsts finanšu stāvokļa stabilitāte; to konstatē, izejot no tā, vai ir sasniegts valsts budžeta
stāvoklis bez pārmērīga deficīta. Šis kritērijs nosaka, ka (i) valdības plānotais vai reālais deficīts
proporcionāli iekšzemes kopproduktam tirgus cenās - 3% un (ii) valdības parāds proporcionāli
iekšzemes kopproduktam tirgus cenās - 60%.
(3) vismaz divus gadus attiecīgās valsts valūtas kursa svārstības palikušas Eiropas monetārās
sistēmas valūtas maiņas mehānisma noteiktajās robežās, un šīs valsts valūta nav devalvēta
attiecībā pret jebkuras citas dalībvalsts valūtu.
(4) stabilitāte, ko dalībvalsts panākusi konverģencē un ar piedalīšanos Eiropas monetārās
sistēmas valūtas maiņas mehānismā, kuru atspoguļo ilgtermiņa procentu likmes, proti, dalībvalsts
vidējā nominālā ilgtermiņa aizdevumu procentu likme, kas pirms novērtējuma novērota vienu
gadu, pārsniedz ne vairāk kā 2 procentu punktus likmēm, augstākais, trijās dalībvalstīs, kur cenu
stabilitāte ir vislielākā. Procentu likmes mēra, par pamatu ņemot valsts ilgtermiņa obligācijas vai
līdzīgus vērtspapīrus, un ņemot vērā to, ka dažādās valstīs tās nosaka dažādi”. 220
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ES jauno dalībvalstu pievienošanās process EMS ir iedalīts trīs fāzēs. Pirmā fāze ilgst līdz
noteiktās valstis kļūst par ES dalībvalstīm. Šajā periodā valstis saglabā savu monetāro
suverenitāti, bet tām ir jāpiemēro acquis communautaire EMS jomā. Otrais posms ilgts līdz ES
dalībvalsts kļūst par EMS dalībvalsti. Šī perioda laikā tas zināmā mērā zaudē daļu to monetārās
suverenitātes, lai izpildītu kritērijus attiecībā par maiņas kursu stabilitāti un valstij ir jāpavada
vismaz divi gadi Valūtas maiņas mehānismā II. Trešais posms iesākas ES dalībvalsts kļūšanu par
EMS dalībvalsti. 221
Līdz ar to, lai kļūtu par EMS dalībvalsti Slovēnijai bija jāizpilda iepriekš minētie rādītāji.
Aplūkojot to izpildi 2002.gadā, tad vienīgais no EMS noteiktajiem rādītājiem, kas neatbilda
konverģences kritērijiem bija augstais inflācijas līmenis, ja inflācijas līmenis nedrīkstēja būt
augstāks par 2,9%, tad Slovēnijas atbilstošais rādītājs bija 7,5%. (4.1.tabula) Salīdzinot ar
Rietumeiropas valstīm piecus gadus pirms to plānotās pievienošanās EMS, tad lielākās
neatbilstības bija novērojamas attiecībā uz tādiem rādītājiem kā valdības parāds proporcionāli no
IKP līdz 60 % rādītājam un valdības plānotais vai reālais deficīts proporcionāli IKP 3(%).
(4.2.tab.). Nepieciešamība samazināt inflācijas līmeni saglabājās aktuāla līdz pat 2005.gadam.
Eiropas Centrālās Bankas izstrādātajos ziņojumos par konverģences rādītāju izpildi, kurā arī
norādīts, ka lai samazinātu inflāciju tiek norādīta nepieciešamība atbilstošas fiskālās un
monetārās rīcībpolitikas izveide, kur fiskālās rīcībpolitikas galvenajam uzdevumam ir jābūt
novērst pieprasījuma izveidotus inflācijas spiedienus. Kā arī palielināt „darba tirgus elastīgumu
un nodrošināt, ka atalgojuma pieaugums notiek atbilstoši ar darba produktivitātes izaugsmi, tajā
pat laikā ņemot vērā attīstības rādītājus konkurent valstīs, kā arī tālāka ekonomikas
liberalizācija.” 222
Līdz ar to veids kādā samazināt inflāciju un veiksmīgāk pielāgoties dalībai EMS bija saistīts ar
nepieciešamību veikt reformas tādās rīcibpolitikas sfērās, kas tieši skar kā darba ņēmēju tā darba
devēju intereses un ņemot vērā, šo organizāciju interešu pārstāvošo organizāciju nozīmi lēmumu
pieņemšanas procesā, reformas bez to iesaistes nebūtu politiski vēlamas. Savstarpēji salīdzinot
rādītājus par darba ņēmēju aizsardzību, tad sistēma, kas pastāv Slovēnijā ir raksturojama kā ļoti
aizsargājoša, jo īpaši attiecībā uz kolektīvo atlaišanu un šajā rādītājā tā līdzinās Vācijai, Austrijai
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un Nīderlandei, kā arī darba zaudēšanas gadījumā atlīdzības līmenis attiecībā, pret darba
atalgojumu un salīdzinoši ar pārējām citām CAE raksturojams kā augsts. 223
Tādejādi, lai arī EMS radītais izaicinājums, salīdzinot ar Rietumeiropas valstīm attiecīgajā laika
periodā ir raksturojams drīzāk kā mazāks, tomēr tas radīja spiedienu uz politiski nozīmīgiem
jautājumiem, kur lēmumu pieņemšana bez sociālo partneru iesaistes Slovēnijā pastāvošās interešu
saskaņošanas veida būtu neiespējama. Līdz ar to ir iespējams apgalvot, ka iestāšanās vēlme EMS
savienībā, proti, nepieciešamība izpildīt konverģences kritērijus ir kalpojusi par katalizatoru
valdības vēlmei sadarboties ar sociālajiem partneriem, taču tā nespēj izskaidrot, kādēļ sociālais
pakts tika noslēgts Slovēnijā 2003.gadā.
Līdzās ekonomiskajiem izaicinājumiem, kā būtisks mainīgais tiek noteikts veids kādā notiek
vienošanās par atalgojumu, kur, kā būtiskākie rādītāji tiek minēti – arodbiedrības biedru skaits, to
centralizācijas līmenis, atalgojumu noteikšanas centralizācijas līmenis, nodarbināto skaits saskaņā
ar kolektīvo līgumu, kā arī tā kā pastāv būtiskas atšķirības dažās valstis starp ar kolektīvo līgumu
nodarbināto skaitu un to, kas saņem atalgojumus saskaņā ar kolektīvo līgumu. Lai arī darba
devēju organizācijas netiek aplūkotas šī punkta ietvarā, bet tā kā Slovēnijā līdz 2006.gadam
līdzdalība Tirdzniecības un rūpniecības kameras ietvarā bija obligāta ir nepieciešams aplūkot
kāda nostāja attiecībā pret sociālajiem paktiem un uz to noslēgšanu ir bijusi darba devēju
intereses pārstāvošajām institūcijām.
Atalgojuma vienošanās (wage bargaining) centralizācija var tikt aplūkota kā horizontālā tā
vertikālā dimensija, kur galvenos mainīgos veido tas cik centralizēta ir pilnvarota organizācija,
kas drīkst noslēgt šādas vienošanās un organizicionālo koncentrāciju kā galvenos mainīgos.
Vertikālā dimensija attiecās uz līmeni kurā vienošanās vai vadlīnijas tiek pārrunātas Savukārt,
horizontālā dimensija, savukārt, uz koncentrāciju vai tieši pretēji pārrunās iesaistīto pušu
fragmentāciju jebkurā no līmeņiem, kurā tiek pārrunāti kolektīvie līgumi. Balstoties uz šīm
dimensijām atalgojuma noteikšanas centralizācijas līmenis, to izsakot gan tikai arodbiedrībām
Slovēnijā 2003.gadā atalgojuma vienošanās centralizācijas indekss bija 0,43, atbilda ES -15
vidējam rādītājam 0,44 un pārsniedz ES-25 vidējo rādītāju 0,38, kā arī ES-8 0,28. (5.1. attēls.).
Tomēr arī ņemot vērā darba devēju organizācijas veidu un to pilnvaras iepriekš minētajā rādītājā
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attiecībā uz Slovēniju un arī citām valstīm visdrīzāk nozīmīgas izmaiņas nebūtu novērojamas. 224
Līdz ar to kolektīvās vienošanās veids Slovēnijā raksturojams drīzāk kā centralizēts, lai arī šis
rādītājs ir par 2003.gadu, kad līdzdalība GZS bija obligāta un pēc 2006.gada šis rādītājs varētu
būt zemāks.
Nozīmīgs rādītājs ir arī divpusēja atalgojumu vienošanās koordinācija, nošķirot starp skaidri
formulētu un netiešu koordināciju un koordināciju starp un iekš darba ņēmēju un darba devēju
organizācijām, tad Slovēnijā pastāvošā koordinācija raksturojama kā skaidri noteikta koordinācija
ar divpusējiem vai trīspusējiem nacionālā līmeņa līgumiem, tāpat kā Beļģijā, Dānijā, Nīderlandē
un Zviedrijā, kas šajā aspektā to būtiski nošķir no pārējām ES-8 valstīm, kur, galvenokārt,
nepastāv nacionālais vai nozaru koordinācijas līmenis, kurā tiek noslēgti kolektīvie līgumi. 225
Nozīmīga Slovēnijā pastāvošās kolektīvo līgumu sistēmas iezīme bija, ka tie tika attiecināti uz
visiem darba devējiem neatkarīgi no tā vai darba ņēmēji bija arodbiedrības locekļi līdz
2006.gadam, kad tika pieņemts likums par Kolektīvajiem līgumiem. 226 Tādejādi Slovēnijā
saskaņā ar kolektīvo darba līgumu tika nodarbinātība aptuveni 100% darba ņēmēju 2001.gadā,
taču šajā laika periodā uzņēmumu dalība Tirdzniecības un rūpniecības kamerā, kas piedalījās
līgumu noslēgšanā no darba devēju puses, joprojām bija obligāta, kas tāda saglabājās līdz
2006.gadam, nosakot pārejas periodu līdz 2009.gadam. Līdz ar to rādītājs par vēlāku laika
periodu varētu atšķirties. 227 Tomēr sociālais pakts, kura uzdevums bija veicināt visa cita starpā
Slovēnijas ekonomikas atbilstību Māstrihtas kritēriju izpildei tika noslēgts 2003.gadā.
Arodbiedrību struktūra Slovēnijā raksturojama kā vidēji centralizēta, proti, tajā pastāvēja 20 lielas
arodbiedrību apvienības no kurām lielākā pārstāvēja 68% no biedriem. 228 Kā arī, ja arodbiedrību
ietekmi izsaka to biedru skaits attiecībā pret nodarbināto skaitu, tad lai arī to skaits salīdzinājumā
ar 1990.gadu, kad tas bija aptuveni 60% no darba spēka bija apvienoti arodbiedrībās taču
1998.gadā to biedru skaits bija samazinājies līdz aptuveni 43% un šobrīd ir aptuveni 40% tajās
joprojām ir 40% no nodarbinātā darba spēka, kas ir vairāk kā vidēji ES (2.1. tab.). Īpašā
Slovēnijas arodbiedrību iezīme ir no vienas puses novērojamā arodbiedrības biedru koncentrācija,
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proti, lielais biedru skaits ZSSS, bet no otras puses fragmentācija profesionālajās un nozaru
arodbiedrībās. 229
Par vidēju centralizācijas līmeni liecina arī fakts, ka ESS ietvaros darbojas nevis viena, bet četras
arodbiedrību konfederācijas, kur ZSSS, tomēr pārstāv salīdzinoši lielāko darba ņēmēju skaitu, kā
arī arodbiedrību konfederācijas lielākoties nepārstāv viena veidā organizētas arodbiedrības, proti,
Slovēnijā nepastāv dominējošs princips uz kā pamata tiek veidotas arodbiedrības – nozares,
profesijas vai nodarbinātības statusa. 230 Salīdzinot ar darba ņēmēju interešu pārstāvošās
organizācijas, tad tās ir vairāk centralizētas kā arodbiedrības, ko determinē, fakts, ka GZS tika
izveidota vēl 19.gadsimtā un līdzdalība tajā līdz pat 2006.gadam bija obligāta un kā alternatīva
līdzdalībai tajā tika izveidota tikai 1994.gadā –ZDS.
Kā būtiskākie mainīgie, kas vecina sociālā pakta noslēgšanu ir valdība, kurā pārstāvētas
ideoloģiski kreisi orientētas politiskās partijas, kā arī vai pastāvošajai valdībai pieder vairākums,
tādejādi izsakot, ka valdība, kurai pieder vairākums drīzāk būs spēcīga un varēs īstenot lēmumu
pieņemšanas procesā neiesaistot sociālos partnerus, tomēr politisko partiju galvenais mērķis ir
politiskās varas iegūšana, tādēļ politiskās partijas būs drīzāk ieinteresētas noslēgt sociālos paktus
tuvojoties vēlēšanām, ja tādejādi tās varētu palielināt savas ievēlēšanas vai pārvēlēšanas
iespējas. 231
1980.gadu nogalē nozīmīgākie politiskos spēkus Slovēnijā veidoja labējā koalīcija – DEMOS, kā
arī Liberāli demokrātiskā partija (LDS), kurus veidoja sajaukums starp tirgus reformatoriem un
ietekmīgas grupas, kas bija orientētas uz sociālu tirgus ekonomiku un Vienotais saraksts (ZSLD),
kas bija uz reformām orientēta bijusī komunistiskā partija. Pirmajās brīvajās vēlēšanās 1990.gadā
uzvarēja DEMOS iegūstot vairākumu parlamentā un izveidoja valdību. Tā kā DEMOS bija
iekšēji ļoti heterogēns politiskais spēks ko apvienoja pret komunistiskā nostāja, kas līdz ar
komunisma kā apvienojošā faktora izzušanas saskārās ar nozīmīgām iekšējām problēmām,
skatoties no politiskā spektra šī koalīcija tiek raksturota kā centriski labēja. 232
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Slovēnijas konstitūciju pieņēma pirmā demokrātiski ievēlētais parlaments 1992.gada decembrī,
kurā prezidentam tika nozīmēta simboliska loma, lai arī viņš ir ievēlēts tiešās vēlēšanās.
Slovākijas parlamentu veido 90 deputāti no kuriem 88 ir ievēlēti tiešās vēlēšanas uz 4 gadiem.
Papildus divi kandidāti tiek izvēlēti no itāļu un ungāru nacionālajām minoritātēm, kas ir
konstitucionāli aizsargātas. 233

1992.gadā notika jaunas vēlēšanas kurās uzvarēja LDS, kas 1990.gada vēlēšanu rezultātā bija
opozīcijā. Šī partija kopā ar relatīvo vairākumu un izveidoja samērā plašu koalīciju ar ZSLD un
Slovēnijas kristīgiem demokrātiem (SKD) un Slovēnijas sociāldemokrātisko partiju (SDSS).
Kopumā šai valdībai bija 55 no 90 mandātiem Nacionālajā Asamblejā. Šī valdībā, kā arī nākamās
LDS valdības tiek raksturotas kā plašās koalīcijas, tomēr drīzāk kreisi centriski orientētas. 234
LDS izveidojās par ietekmīgāko politisko spēku un tika pārvēlēta arī 1996.gada parlamentārajās
vēlēšanas un izveidoja koalīciju ar vairāk konservatīvo Tautas partiju (SLS). Taču izveidotā
koalīcija pastāvēja tikai līdz 2000.gada pavasarim, kad labēji orientēta valdība pārņēma vadību.
Pēc vēlēšanām 2000.gad oktobrī LDS atgriezās pie varas un izveidoja plašu koalīciju ar ZSLD,
SLS un Slovēnijas pensionāru demokrātiskā partija (DESUS). Salīdzinājumā ar citām pārejas
perioda sabiedrībām pirmajai Slovēnijas „postkomunisma” desmitgadei bija raksturīga drīzāk
kreisi centriska valdība LDS partijas vadībā, kas izveidojās par nozīmīgu politisko spēku
Slovēnijas politikā pārejas periodā. 235
Būtiska stabilitātes iezīme ir arī fakts, ka laika periodā no 1993.gada janvāra līdz 2002.gadam
Slovēnijā ir bijis viens un tas pats premjers – Janez Dvorok, izņemot, 2000.gadu, kad uz īsu
periodu centriski kreiso valdību LDS vadībā nomainīja centriski labēja valdība Andreja Bajuk
(Andrej Bajuk) vadībā. 236
Aplūkojot Nacionālās Asamblejas vēlēšanu rezultātus kopumā (7.1, 7.2, 7.3,7.4. tabula.), tad
laika periodā no otrajām demokrātiskajām vēlēšanām 1992.gadā līdz 2004.gadam, tad Slovēnijas
politikas veidošanā ir dominējusi LDS, kas tiek raksturota kā centriski kreisa politiskā partija un,

233

Zajc,D. Slovenia's National Assembly, 1990-2004, The Journal of Legislative Studies, vol.13, no.1,2007.p.84-85.
Stanojevic, M. Social dialogue and EMU in Slovenia, In Social dialogue and EMU in the candidate countries: Estonia, Hungary, Malta,
Poland and Slovenia, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2003, p. 93.
235
Turpat.
236
Conrad, R.C, Golder, N.S. Measuring Government Duration and Stability in Central Eastern European Democracies, p.12, 30.
http://homepages.nyu.edu/~sln202/EEC16.pdf (aplūkota 15.02.2010).
234

73

tā ir veidojusi vairākumu no valdībām šajā laika periodā, kā arī šīm valdībām, jo īpaši līdz
2000.gadam raksturojamas kā stabilas. Pirmkārt visas valdības ir bijušas vairākuma valdības,
proti, no 90 parlamenta iespējamajiem mandātiem tās ir ieguvušas no vairāk kā 45 līdz 55 no 90
parlamenta vietām. Vēl viena būtiska iezīme ir divu savstarpēji konkurējošu partiju iezīme, proti,
visās vēlēšanas kopš 1996.gada līdz 2004.gadam galvenās konkurējošas partijas pamatojoties uz
lielāko vēlēšanās iegūto mandātu skaitu ir Slovēnijas demokrātiskā partija (SDS) un SLD .Līdz ar
to pamatojoties uz vēlēšanu rezultātiem Slovēnijā šajā laika periodā ir pastāvējusi drīzāk kreisa
kā labēja koalīcijas valdība, kas raksturojama drīzāk kā spēcīga.
Aplūkojot valdības arī no izvērstāka datu analizēs skata punkta, proti, par valdības maiņu
uzskatot ne tikai premjerministra maiņu un jaunas valdības izveidi, bet arī izmaiņas tā sastāvā.
No šāda skata punkta valdība Slovēnijā drīzāk raksturojama kā stabila. Valdības, kas pastāvējušas
no 1992.gada vēlēšanām līdz 2009.gadam ir bijušas valdības ar nozīmīgu pārsvaru, vai ar nelielu
vairākumu un no 9 valdībām, kas pastāvējušas šajā laika posmā tikai divas ir bijušas mazākuma
valdības, kā arī iepriekšējās valdības drīzāk pārstājušas pastāvēt vēlēšanu rezultātā kā citu
iemeslu dēļ. Kā arī, lai valdības tiek salīdzinoši ilgāk veidotas kā citās CAE valstīs, tomēr to
ilgtspēja arī ir viena no augstākajām. 237
Pretējs viedoklis, savukārt, izriet aplūkojot koalīcijas ideoloģisko sastāvu. Dominējoša partija
LDS ir raksturojama kā centriski kreisa, taču, lai izveidotu valdību, tās koalīcijas partneri
pārstāvēja partijas, kas raksturojamas kā labējas un kā kreisas. Šādas jaukti izveidota valdības
bija grūti pārvaldāmas un lielākoties bija nestabilas alianses, kuras apvienoja vēlme īstenot
politisko varu, taču tām bija raksturīgas iekšējās nesaskaņas attiecībā uz veidu kā politiskā vara ir
īstenojama, tomēr neskatoties uz to tās bija veiksmīgas. Ko pamato arī fakts, ka stabila labējā
valdība tika izveidota tikai 2004.gada vēlēšanu rezultātā. Kā arī labējā stabila un ilgstoša valdība
tika izveidota tikai 2004.gadā. 238

3.1. Slovākija – novēlotais sociālais pakts
2008.gada jūlijā tika apstiprināts, ka Slovākija var kļūt par EMS dalībvalsti no 2009.gda
1.janvāra. 239 Savukārt, sociālais pakts, kura ietvaros valdība apņēmās samazināt valsts budžeta
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deficītu, bet darba dēvēju un darba ņēmēju intereses pārstāvošās institūcijas ievērot atalgojumu
pieauguma ierobežošanu 2008.gada februārī. 240 Līdz ar to, lai arī sociālais pakts starp valdību un
industriālās attiecības pārstāvošajiem sociālajiem partneriem tika noslēgts, taču tas netika
izmantots kā metode, lai Slovākija kļūtu par EMS dalībvalsti. Tādēļ šis sadaļas ietvaros tiks
aplūkots, kuri no kritērijiem, kas izvirzīti teorijā nepastāvēja laika periodā pirms 2008.gada, lai
sociālais pakts būtu ticis izmantots kā metode ar kuras starpniecību tiek pieņemtas nepieciešamās
rīcībpolitikas, lai izpildītu Māstrihtas kritērijos noteiktās prasības.
2005.gada rudenī centriski labējās koalīcijas valdība apņēmās nodrošināt, ka Slovākija kļūst par
EMS dalībvalsti 2009.gadā, saskaņā ar šo apņemšanos Slovākija iestājās Valūtas kursa
mehānismā II 2006.gada 1.janvārī. 241
Kā būtiskākais mainīgais tiek norādīts, cik lielas izmaiņas esošās rīcībpolitikas ietvarā ir
nepieciešams veikt, lai izpildītu Māstrihtas kritērijus. Saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas
ziņojumiem par to, kā ES valstis izpilda līgumā par Eiropas Savienību un Kopienas dibināšanas
līgumā noteiktos pievienošanās nosacījumu dalībai EMS, tad laika periodā no 2003. līdz
2006.gadam Slovākija neizpildīja divus kritērijus, pirmkārt, vidējais inflācijas līmenis pārsniedza
noteikto rādītāju vēl 2006.gadā, proti, 2,8% vietā Slovākijas rādītājs bija 4,3%, kā arī valdības
plānotais vai reālais deficīts proporcionāli IKP tirgus cenās bija nedaudz augstāks kā noteiktais
+/- 3 % rādītājs. (4.4. tabula) Līdz ar to kā viens no ieteicošajiem virzieniem tālākajai attīstībai
tika noteikta atbilstošas monetārās rīcībpolitikas izstrāde, kuras ietvaros tiktu turpināta tālākā
fiskālā konsolidācija un strukturālo reformu ieviešana, kā arī veicināt darba tirgus attīstību, tajā
pat laikā nodrošinot atalgojuma pieaugumu atbilstoši darba produktivitātei un turpināt
ekonomikas liberalizāciju. 242 Viena no Slovākijas pastāvīgām problēmām ir bijis salīdzinoši
augsts bezdarba līmenis, proti, laika periodā no 1993.gada līdz 2007.gadam vidējais bezdarba
līmenis valstī nav bijis zemāks par 10%, vēl jo vairāk esot no 1999.gada līdz 2005.gadam virs
15% atzīmes. 243
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Lai izpildītu noteiktos kritērijus Slovākijā radikāli tika pārstrukturēta labklājības politika, līdz ar
to tā rīcībpolitkas sfēra, kas tieši veicinātu iedzīvotāju mobilizāciju, proti, laika periodā starp
2002. un 2003.gadu tika veiktas būtiskas reformas kā veselības tā arī pensijas sistēmā. 2004.gadā
Slovākija tik īstenota nodokļu reformu, līdz ar kuru tika paaugstināts pievienotās vērtības
nodoklis, kas būtiski palielināja izmaksas par medikamentiem, pārtikas produktiem un dzīves
vietu, kā arī tika samazināti valsts budžeta izdevumi bērnu pabalstiem. 244
Tomēr, lai arī šīs reformas, tika veiktas, lai nodrošinātu valsts konkurētspēju un dalību EMS
Slovākijā netika noslēgts sociālais pakts, lai veiktu nepieciešamās reformas un vienlaicīgi
veicinātu plašāku sabiedrības atbalstu to ieviešanai. Neskatoties uz to, ka Slovākijā pastāv
centralizēta nacionālā līmeņa vienošanās struktūra, kuras ietvaros sadarbojas valdība ar darba
devēju un darba ņēmēju intereses pārstāvošajām organizācijām un laika periodā no 1990.gada
līdz 1996.gadam un 2000.gadā ir tikušas noslēgtas septiņus vispārēji nacionālā līmeņa līgumi,
kuros noteikts kādā veidā būtu attīstāma ekonomika un veicamas sociālās reformas. 245 (6.3.
attēls). Līdz ar to ir iespējams viennozīmīgi apgalvot, ka Slovākijai bija nepieciešams veikt
būtiskas reformas, lai 2009.gadā tā varētu kļūt par EMS dalībvalsti, tomēr neskatoties pat uz
labvēlīgas institucionālās struktūras esamību EMS nav kalpojis par katalizatoru sociālā pakta
noslēgšanai.
Kā nākamais būtiskais mainīgais tiek aplūkots cik nozīmīgs aktors rīcībpolitikas lēmumu
pieņemšanas procesā ir arodbiedrības, kur kā nozīmīgākais rādītājs ir to centralizācijas pakāpe un
to pārstāvniecības loks, proti, cik lielu daļu no darba ņēmējiem tās pārstāv. Nozīmīgu loma ir arī
pastāvošajai kolektīvās vienošanās struktūras esamībai, proti, cik tā ir centralizēta.
Slovākijā pastāv samērā centralizēta sistēma, kuras ietvaros tiek noslēgtas vienošanās par
atalgojumu, proti, centralizācijas indekss 2003.gadā bija 0,33, kas ir nedaudz zemāks kā
attiecīgais rādītājs ES -25 (0,38), taču augstāks kā vidējais ES-8 rādītājs 0,28. (5.1. att.), kā arī
Slovākijā ir viens no arodbiedrības iesaistīto darba ņēmēju īpatsvara ausgtākajiem rādītājiem,
salīdzinoši ar citām CAE valstīm, proti, 24% , kas ir arī augstāks rādītājs kā Vācijā (20%), vai
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Francijā (8%) (2.1.tab). Kā arī darba attiecībā salīdzinošā ar pārējām CAE valstīm Slovākija ir
vienīgā, kurā noteicošais līmenis atalgojumu vienošanās noslēgšanai ir nozares līmenis. 246
Kā arī Slovākijā kopš 1991.gada pastāv nacionālā līmeņa sadarbības institūcija kuras ietvaros
savstarpēji sadarbojas valdības pārstāvji, darba ņēmējus un darba devējus intereses pārstāvošās
organizācijas. (6.3.att.) Slovākijas republika tika nodibināta 1993.gada 1.janvārī, bet sociālā
dialoga prasmes izveide un attīstība aizsākās vēl Čehoslovākijas ietvarā. Pēc Revolucionārās
arodbiedrību kustības (ROH) likvidācijas 1990.gada martā jaunas arodbiedrību konfederācijas čehu un morāviešu arodbiedrību konfederācija un Slovākijas Republikas arodbiedrību
konfederācija (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky, KOZ SR) tika izveidotas,
kas federācijas līmenī bija apvienotas Čehijas un Slovākijas arodbiedrību konfederācijā
(ČSKOZ). Pēc 1993.gada KOZ SR funkcionē Slovākijā kā galvenā arodbiedrību organizācija.
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Līdz ar to nacionālā līmenī atšķirībā no Slovēnijas Slovākijā darba ņēmēju intereses nacionālā
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Tomēr, lai arī KOZ SR ir lielākā arodbiedrību organizācija Slovākijā, kas pārstāv 90% no
arodbiedrību biedriem un apvieno gandrīz visas nozaru un uzņēmumu arodbiedrības, kā arī
privātajā un publiskajā sektorā nodarbinātos. Tā balstās uz konfederācijas principa, kas nodrošina
tās biedru rīcības brīvība un to pienākums nav automātiski akceptēt KOZ SR pieņemtos
lēmumus, kas savukārt varētu apgrūtināt vienošanās noslēgšanu nacionālā līmenī. 248
Arodbiedrības lielākoties ir organizētas saskaņā ar ekonomikas sektoriem vai ražošanas nozarēm,
izņemot dažas arodbiedrības. Lielākā arodbiedrība KOZ SR sastāvā ir Metālapstrādes darbinieku
apvienība (OZ KOVO) kas spēlē būtisku lomu lēmumu pieņemšanas procesā, lai arī tā
dominējošā loma ir gadu laikā samazinājusies, būtiski ir piebilst, ka 10 lielākās arodbiedrību
savienības sevī apvieno 70% no visiem arodbiedrību biedriem valstī. 249
Lielākā daļa no darba devēju institūcijām izveidojās lielāko uzņēmumu privatizācijas procesa
laikā 1991.gadā.Slovākijas darba devēju apvienība (Asociácia zamestnávateľských zväzov a
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združení Slovenskej republiky -AZZZ SR) tika nodibināta 1991.gadā ar mērķi izveidot apstākļus
dinamiskai uzņēmējdarbības attīstībai. Tā pārstāv kā publiskā tā privātā sektora darba devējus,
dalība tajā ir brīvprātīga un nosacīta darba devēju interešu apvienībām, kas ir nozaru pārstāves un
kuru kompetencē ir noslēgt kolektīvos līgumus. Tās dalībnieku skaitam ir raksturīgs mainīgs
daudzums 2000.gadā aptuveni 50% no visiem aktīvajiem uzņēmumiem Slovākijā. Tomēr
2004.gadā AZZZ SR sadalījās un izveidojās vēl viena darba devējus pārstāvoša organizācija RUZ
SR, kas pārstāv daudzus nozīmīgus ražojošos un eksportējošos uzņēmumus. RUZ SR apvieno 15
nozaru darba devēju organizācijas, kā arī 8 uzņēmumus. AZZZ SR, savukārt, pārstāv 12 nozaru
darba devēju organizāciju asociācijas. 250 Līdz ar to Slovākijā pastāv kā institucionalizēta darba
devēju tā darba ņēmēju pārstāvniecība, kas aplūkojot to no institucionālā skata punkta spētu
noslēgt sociālo paktu.
Tomēr neskatoties uz iepriekš minēto arodbiedrību un darba devēju institūcijas Slovākijā ir
raksturojami kā vāji organizēti aktori. Uzņēmēji lielākoties savu interešu aizstāvēšana ir
izvēlējušies paust savu viedokli izmantojot lobiju grupu starpniecību vai rīkojoties patstāvīgi. 251
Tomēr, lai arī arodbiedrības neskatoties uz to salīdzinoši lielo biedru skaitu un centralizāciju ir
vāji aktori ir nepieciešams aplūkot institucionālo struktūru, kuras ietvaros notiek sadarbība starp
valdību un industriālo intereses pārstāvošajām organizācijām, jo atkarībā no veida kā tajā tiek
pieņemti lēmumi un, cik saistoši tie ir iesaistītajām pusēm arodbiedrības spētu kompensēt savu
vājumu un nostiprināt savu nozīmi lēmumu pieņemšanas procesā, proti, izmantot trīspusējo
sadarbību savas varas nostiprināšanai.
Nacionālajā līmenī trīspusējā sadarbība notiek Ekonomikas un sociālajā padomē (Hospodárska a
sociálna rada - HSR), kas tika izveidota 1990.gadā kā (Rada hospodárskej a sociálnej dohody RHSD). Līdz ar to nacionālā līmeņa sadarbības struktūra tika izveidota vēl pirms Slovākijas
neatkarības 1993.gadā.
Čehu un slovāku trīspusējās sadarbības struktūras izveidojās 1990.gadā kā atbildes reakcija uz
problēmām, kas izveidojās līdz ar komunisma sabrukumu 1989.gadā. Pamata vēlme tobrīd bija
izveidot struktūru, kas nodrošinātu pārejas apstākļos sociālo miiru, proti, novērstu potenciālā
konflikta iespējamību. Arodbiedrību vēlme šādas struktūras izveidē bija pamatota ar nevēlēšanos
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kļūt par politiskus spēku, bet tajā pat laikā nodrošināt iespēju aizstāvēt darba ņēmēju intereses,
proti, netikt izslēgtām no likumdošanas procesa. 1990.gadā tika izveidota Ekonomikas un sociālā
līguma padomes RHDS, kurā katru no pusēm pārstāvēja septiņi pārstāvji, lai arī Čehoslavākija
pārstāja pastāvēt tās trīspusējās sadarbības struktūras saglabājās kā Čehijā tā Slovākijā. Tomēr jau
tobrīd sociālie partneri bija ieinteresēti nevis struktūras esamībā, kurā mijiedarboties, bet
mijiedarbībā, kas būtu kā īpaša pārvaldes forma, proti, struktūras, kas būtu daļa no lēmumu
pieņemšanas procesa un, kurā sadarbības rezultātā radītājam dokumentam būtu saistošs
raksturs. 252
Pirmais līgums šīs struktūras ietvarā tika parakstīts 1991.gada janvārī, kurā arodbiedrības piekrita
atalgojuma nepaaugstināšanai apmaiņā pret valdības rīcībpolitku, kas būs vērsta uz reālā
atalgojuma nesamazināšanu. Tomēr reālais atalgojums bija būtiski samazinājies un 1991.gada
vidū, kad valdībai bija jāpieņem lēmums par minimālās atalgojama paaugstināšanu tā atteicās no
šādas rīcības, tādejādi pirmais trīspusējais līgums tā arī netika īstenots. No valdības puses šāda
rīcība tika attaisnota apgalvojot, ka RHDS ir konsultatīvs orgāns, kura rezultātā noslēgtajām
līgumiem ir rekomendējošs ne saistošs raksturs. Neskatoties uz protestiem, kas izcēlās Slovākijā,
pret vienošanās neievērošanu 1992.gada tika noslēgts jauns tik pat vispārējs līgums, kas veicināja
RHSD tālāku attīstību kā diskusiju vietai. 253
Neskatoties uz jaunas valsts izveidošanu un valdību maiņu RHSD palika savā sākotnējā veidolā,
ko tas ieguva 1991.gadā līdz 1997.gadam, kad KOZ SR izstājās no darbības RHSD. Vladimira
Meciara (Vladimír Mečiar) valdības laikā attiecības starp arodbiedrībām un valdību bija
konstruktīvas un valdība uzklausīja un ņēma vērā arodbiedrību vajadzības un nostājas, kā
piemēra, attiecībā uz likumu, saskaņā ar kuru tiek regulētas darba attiecības un nodarbinātības
nosacījumiem. Šajā laika periodā tika noslēgtas arī vairākas vispārējās vienošanās starp valdību,
darba devēju un darba ņēmēju pārstāvošajām pusēm, tomēr attīstību korporatisma virzienā liedza
Meciara pārvaldes veids, kas tiecās autoritārisma virzienā, proti, salīdzinoši bieži viņš ignorēja
RHSD pieņemtos lēmumus, kā arī darba ņēmējiem labvēlīgu likuma priekšlikumus, ko sniedza
viņa paša valdība. 1997.gadā KOZ SR atteicās parakstīt jaunu vienošanos, jo ar to netika veiktas
konsultācijas par jaunu atalgojumu rīcībpolitku.
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valdības puses bija jaunas, alternatīvas sociālās partnerības struktūras izveide bez KOZ SR
līdzdalības tajā. 255
KOZ SR atbildes reakcija bija savukārt atbalsts Meciara valdības opozīcijai 1998.gada vēlēšanās.
Kā atbildi par atbalstu vēlēšanās 1999.gadā Dzurinda valdība pieņēma likumu par Ekonomisko
un sociālo partnerību, kas nostiprināja sociālo dialogu, lai arī šīs institūcijas ietvaros notika
pārrunas un darba ņēmējiem labvēlīgākas rīcībpolitkas veidošanu. Pēc trīs gadus ilga
pārtraukuma 2000.gadā puses noslēdza vispārējo vienošanos par četrām rīcībpolitikas laukiem:
ekonomika, nodarbinātība un ienākumu politika un sociālās attiecības. Daži no izvirzītajiem
mērķiem kā nodokļu sloga samazināšana tika sasniegti, bet ne reālo atalgojumu paaugstināšana.
2001.gadā aizsākot pārrunas par jauno iespējamo vienošanos KOZ SR nebija apmierināts ar
iepriekšējās izpildi un jauna vienošanās netika parakstīta.

256

Kā arī līdz ar makroekonomiskās

situācijas pasliktināšanos valdība pieņēma strauju ekonomikas taupības programmu un
fundamentālas strukturālas reformas, kas pasliktināja attiecības starp arodbiedrībām un Dzurinda
konservatīvo partiju. Savu otro valdību 2002.gadā Dzurinda izveidoja tikai no centriski labējiem
spēkiem, līdz ar to nesaskatīja nepieciešamību sadarboties ar arodbiedrībām. 257
Valdība iesniedza parlamentā priekšlikumu par trīspusējas sadarbības nacionālā līmenī
likvidēšanu. 2004.gadā likums saskaņā ar ko darbojās RHSD tika atcelts 2004.gada 31.decembrī.
KOZ SR iesniedza deklarāciju par RHSD darbības pārtraukšanu, kuru līdzparakstīja AZZZ SR un
RUZ SR. 2004.gada pēdējā RHSD sanāksmē iesaistītās puses vienojās, ka sociālā partnerība
turpmāk notiks Ekonomikas un sociālās partnerības (Rada hospodárskeho a sociálneho
partnerstva- RHSP) ietvarā un tās statūti tika pieņemti jau 2004.gada 1.decembrī. Līdz ar to
neskatoties uz neapmierinātību ar pastāvošo struktūru tā netika likvidēta, bet pārveidot. Saskaņā
ar jaunajiem noteikumiem līdzdalība šajā padomē tika padarīta vēl ierobežojošāka, veicinot
tādejādi sociālo partneru centralizāciju, proti, nosakot, ka viena pārstāvim ir jāpārstāv 100 000
darba ņēmēju, lai tās varētu piedalīties RHSP, kas atšķīrās no RHSD, kur katrai no pusēm bija 7
pārstāvji. Izmaiņas tika arī veiktas attiecībā uz izskatāmo jautājumu loku, tomēr RHSP ir mērķis
panākt vienošanos starp valdību, darba devēju un ņēmēju pārstāvjiem vai vismaz izzināt iesaistīto
pušu nostājas par

nozīmīgiem sociālajiem un ekonomiskajiem problēmjautājumiem,
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priekšlikumiem attiecībā uz nodarbinātības rīcībpolitku, valsts budžets. Iznākums, kas sasniegts
šo konsultāciju rezultātā ir ieteikuma raksturs valdība, palika nemainīgs. 258
Tomēr līdz ar mērķi izpildīt Māstrihtas kritēriju prasības tā vietā, lai valdība konsultētos ar
arodbiedrībām Dzurdina valdība izšķirošos lēmumus pieņēma bez arodbiedrību līdzdalības un,
neizmantojot trīspusējās sadarbības iespējas. Būtiskākas izmaiņas tika pieņemtas vienpusēji
reformējot Darba kodeksu. 259 Kā atbildes reakciju uz šādu rīcību 2004.gada aprīlī KOZ SR ar tā
brīža opozīcijas partijām Smer – Sociālā demokrātija (Smer- sociálna demokracia, Smer) iniciēja
referendumu, lai atsauktu valdību, tādejādi pārtraucot valdības rīcībpolitikas attīstību
neoliberālisma virzienā. Tomēr, lai arī referendums notika tajā bija nepietiekama līdzdalība. Šādu
iznākumu esoša valdība interpretēja kā atbalstu tai un tās veiktajām reformām. 260
Dēļ nesaskaņām valdības koalīcijas ietvarā 2006.gada vēlēšanas notika trīs mēnešus iepriekš
pirms sākotnēji plānotā laika. Vēlēšanas uzvarēja līdz tam opozīcijas partija Smer, kuras vadībā
tika izveidota jaunā valdība. Jauno valdību veidoja līdz tam opozīcijā esošās partijas. Jaunās
valdības galvenais mērķis bija veikt būtiskas izmaiņas sociālās politikas sfērā, proti, pārveidot
Slovākiju par labklājības valsti. Kā arī valdība apstiprināja, ka tās mērķis ir ieviest eiro ar
2009.gada janvāri saskaņā ar iepriekšējās valdības priekšlikumiem. Jaunā valdība apsolīja
atjaunot arodbiedrību pozīciju sociālā dialoga ietvarā un aizsākās pārrunas par jaunu noteikumu
izstrādi saskaņā aru kuru jānotiek sociālajam dialogam. Pirms parlamenta vēlēšanām 2006.gada
martā politiskā partija SMER parakstīja sadarbības vienošanas ar piecām arodbiedrību savienību
asociācijām, kā arī vairākas no arodbiedrību prasībām tika iekļautas Valdības deklarācijā, kā
vienas no būtiskākajām izmaiņām attiecībā uz darba politiku tika minēta nepieciešamība veikt
grozījumus Darba kodeksā, norādot, ka esošais nepietiekami aizsargā darba ņēmējus. 261
Līdz ar to, lai arī nacionālā līmeņa trīspusējās sadarbības sanāksme bija mainījusi savu
nosaukumu, kā arī veidu kādā tajā tiek pārstāvētas noteiktās intereses, tomēr to pieņemtie lēmumi
ir bijuši atkarīgi no valdības labvēlības un ieinteresētības īstenot ‘ieteikuma” vienošanās. Līdz ar
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to ir nepieciešams aplūkot, kā ir raksturojama valdība, kas pastāvēja Slovākijā, jo sociāla pakta
izveidi, veicina drīzāk vājas valdības esamība.
Saskaņā ar vēlēšanu rezultātiem un pēc tam noformētām valdībām, tad tās visas ir bijušas
vairākuma un pastāvīgas valdības. (7.5, 7.6, 7.7, 7.8. tabulas) Visas valdības līdz 2006.gadā
notikušajām vēlēšanām tiek raksturotas kā labējās, piemēram, valdība, kas pastāvēja līdz
1998.gada vēlēšanām Vladimir Meaciara vadībā tiek raksturota kā labēji populistiski nacionāla
un autoritāra.

262

Koalīcija - Kustība par demokrātiju ( Koalícia Hnutie za demokratické

Slovensko a Roľnícka strana Slovenska –HZDS), no 150 mandātiem 1994.gada vēlēšanās ieguva
61, šī partija bija guvusi uzvaru arī 1992.gada vēlēšanās un valdīja Slovākijā līdz 1994.gada
februāra vēlēšanām. 263 Valdība pēc 1994.gada aplūkojama kā stabila, ja tiek pieņemts, ka
valdības maiņa notiek ne tikai mainoties tās vadītājam – premjerministram-, bet arī, ja tiek
atsaukts kāds no ministriem. 264 Līdz ar to, ja sociālajam pakta noslēgšanai labvēlīgāka ir kreisa
valdība un salīdzinoši vāja valdība, tad līdz 1998.gadam Slovākijā nepastāvēja skatoties no
valdības sastāva priekšnosacījumi, kas būtu labvēlīgi sociālā pakta izveidei un noslēgšanai, lai arī
tiek pieņemts, ka pārejas perioda valdības drīzāk būs ieinteresētas sociāla pakta izveidē,
izmantojot to kā leģitmitizācijas līdzekli.
1998.gadā notikušās vēlēšanās tika ievēlēta valdība, kas noraidīja līdzšinējo pārvaldes formu, kas
veicināja korupciju un patronāžu. 1998.gada vēlēšanās, lai arī Meciara partija HZDS ieguva balsu
vairākumu – 27%, tomēr valdību izveidoja opozīcijas alianse, kuru veidoja – Slovākijas
demokrātiskā koalīcija (Slovenská demokratická koalícia - SDK ), Demokrātiskā kreisā partija
(Strana demokratickej ľavice – SDL), Pilsoniskās izpratnes partija (Strana občianskeho
porozumenia - SOP) un Ungārijas koalīcijas

partija (Strana maďarskej koalície - Magyar

Koalíció Pártja - SMK-MKP), kurai kopumā bija 58% no visām balsīm parlamentā un no 150
mandātiem 93. Tomēr, attiecībā uz valdības stabilitāti būtiski ir atzīmēt, ka šo koalīciju veidja
kopumā 10 partijas, jo SDK, kas ieguva balsu vairākumu tika izveidota 1997.gadā kā
konservatīvā koalīcija, kas apvienoja 5 politiskās partijas un kā vēlēšanu partija tā tika reģistrēta
tikai 4 mēnešus pirms vēlēšanām, lai spētu uzvarēt vēlēšanās dēļ izmaiņām vēlēšanu likumā, kas
tika veiktas īsi pirms vēlēšanām.
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vadībā, kas gan pirmajā, tā arī otrajā viņa valdīšanas laikā ( pēc 2002.gada vēlēšanām)
raksturojama kā labēja un stabila valdība, kurai no 1998.gada līdz 2003.gadam bija vairākuma
valdība un tika otrā perioda beigās no 2005.gada līdz 2006.gadam tā darbojas kā mazākuma
valdība. 266 Līdz ar to periodā, kad par mērķi tika izvirzīta dalība EMS 2009.gadā un tika veiktas
būtiskākās reformas, lai izpildītu Konverģences kritērijus Slovākija bija vairākuma labējā
valdība.
2006.gada vēlēšanas notika jūnijā trīs mēnešus iepriekš pirms sākotnēji plānotā laika, dēļ
nesaskaņām koalīcijas partiju starpā. Kopš Slovākijas neatkarības pirmo reizi tika izveidota kreisi
centriska vairākuma valdība Virziens - sociālā demokrātija ( SMER - sociálna demokraciaSmer) vadība. Koalīcija, veidoja trīs partijas kurām kopumā no 150 mandātiem parlamentā ir 85.
267

(7.8.tab).

Kopumā par laika periodu no 1990.gada līdz 2008.gadam valdība Slovākijā ir raksturojama kā
stabila, to, raksturo gan laika periods, cik ilgi šo gadu laikā nav pastāvējusi stabila valdība, proti,
laika periods, kas pavadīts jaunas valdības izveidei, tomēr, tajā pat laikā autori atzīmē, ka arī
valdības kas tiek izveidotas nedarbojas bez izmaiņām visu iespējamo periodu, tomēr, šajā
gadījumā ar valdības maiņu tiek izprasta arī kāda no koalīcijas partnera izstāšanas no valdības,
vai partiju maiņa. Neskatoties uz to lielākā daļa no valdībā ir veidojušas koalīcijas ar nelielu
balsu vairākumu un tās pārtraukušas savu darbību vēlēšanu rezultātā. 268
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Nobeigums
Pastāv dažādas metodes kā pieņemt rīcībpolitkas lēmumus viens no šiem veidiem tika aplūkots šī
darba ietvaros, proit, sociālais pakts, kas atšķiras no citiem lēmumu pieņemšanas veidiem ar to,
ka tā ietvarā vienojās valdība ar sociālajiem partneriem (darba devēju un darba ņēmēju
organizācijām) par noteiktas rīcībpolitikas īstenošanu, proti, demokrātiski ievēlēta valdība, kurai
ir tautas piešķirts tiešs vai pakārtots varas mandāts rīcībpolitikas izstrādei un ieviešanā dalās tajā
ar sociālajiem partneriem.
20.gadsimta

beigās

Ekonomikas

un

monetārās

savienības

kontekstā

un

izmaiņām

sociālekonomiskajos apstākļos (sabiedrības novecošanas, ekonomikas globalizācijas) vairākās
Eiropas Savienības valstīs tika veikti veiksmīgi un mazāk veiksmīgi mēģinājumi rīcībpolitikas
ieviešanā iesaistīt sociālo partnerus noslēdzot sociālos paktus. Pamatojoties uz šiem
mēģinājumiem un iespaidojoties no sadarbības, kas pastāvēja starp valdību un darba devēju un
darba ņēmēju intereses pārstāvošām institūcijām 1960.un1970.gados tika izvirzīti vairāki
pieņēmumi balstoties uz kuru esamību palielinās iespējamība par sociālā pakta noslēgšanu.
Kā sociālos paktus veicinoši faktori tika izdalīti trīs lieli faktori: (1) slogs, kas rodas no
ekonomiskajām problēma. Šī faktora pamatā bija pieņēmums, ka situācija, kad ir jāpieņem
izšķiroši lēmumu – ekonomiskā krīze, augsts bezdarba līmenis, konkurētspējas zudums vai
nepieciešamība attīstīt ekonomiku tādejādi, ka tā atbilst Māstrihtas kritērijos noteiktajiem
rādītājiem; (2) pastāvošās interešu saskaņošanas struktūras un sociālo partneru centralizācija. Jau
korporatisma teorijas ietvarā tika norādīts, ka korporatisms kā struktūra un arī kā interešu
saskaņošanas process ir nestabils, kur stabilitātes nodrošināšanai viens no priekšnosacījumiem ir
tajā pārstāvēto, iesaistīto institūciju augsta iekšējās centralizācijas pakāpe.Ta jā pat laikā vēlams
ir, ka arodbiedrības, kā sociālais aktors ir vidēji spēcīgs, izsakot spēcīgumu ar tajā pārstāvēto
biedru skaitu un sadalījumu pa arodbiedrībām; (3) valdības vājums. Tā kā sociālā pakta pamatā ir
valdības lēmumus, kura rezultātā tā dalās ar industriālo attiecību pārstāvošajām institūcijām šīs
varas īstenošanā, tad tiek uzskatīs, ka valdība pieņems šādu lēmumu drīzāk, ja tajā dominēs
kreisā spēka partijas, kā arī, ja tā būs vāja valdība, vai šādā veidā tā var gūt uzvaru gaidāmajās
vēlēšanās.
Tomēr visi šie pieņēmumi tika izstrādāti balstoties uz Rietumeiropas pieredzes 1980.gadu nogalē
un 1990.gados, kur EMS tika aplūkots kā katalizators kas veicina sociālā pakta izveidi
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kombinācijā ar cietiem faktoriem, kā, piemēram, vāja valdība un vidēji centralizētas
arodbiedrības. Taču kopš 2009.gada janvāra arī Slovēnija un Slovākija ir kļuvušas par EMS
dalībvalstīm. Tādēļ par šī darba mērķi tika izvirzīts izpētīt vai pieņēmumi, kas noteikti kā iemesls
sociālo paktu izveidei Rietumeiropā EMS kontekstā ir bijuši par iemeslu sociālo paktu
(ne)izveidei Slovēnijā un Slovākijā. Tādejādi bija iespējams pārliecināties, vai nosacījumi uz kā
pamata izveidojās vai atjaunojās korporatitiskās struktūras Rietumeiropā ir visaptveroši, vai tikai
Rietumeiropai specifiski, otrkārt, vai EMS ietekmē ir novērojamas izmaiņas korporatisma
attīstībā Austrumeiropā, vai ir izveidojušās struktūras kuru ietvaros nevis tiek nodrošināts
sociālais miers un leģitimizēta liberāla rīcībpolitika, bet institūcija, kurā tiek risināts industriālo
attiecību konflikts.
Lai sasniegtu darbā izvirzīto mērķi un pārbaudītu darbā izvirzīto hipotēzi -

lai izpildītu

Māstrihtas kritērijus un kļūtu par Ekonomikas un monetārās savienības dalībvalstīm Slovēnijā un
Slovākijā tika noslēgti sociālie pakti, tādu pašu iemeslu dēļ kā Rietumeiropā 1980.gadu beigās
1990.gadu sākumā – priekšnosacījumi, kas kā sociālo paktu veicinoši noteikti uz Rietumeiropas
piemēra tika aplūkots kā tie īstenojās Slovēnijas un Slovākijas gadījumā.
Slovēnijā laika periodā no 1991.gad līdz 2010.gadam ir tikušas noslēgti vairāki sociālie pakti un
šaurāka ietvara vienošanās starp valdību, arodbiedrību un darba devēju interešu pārstāvošajām
organizācijām. Sociālajiem paktiem labvēlīgas struktūras Slovēnijā izveidojās vēl tobrīd, kad tā
bija Dienvidslāvijas sastāvā un stratēģiskas arodbiedrību, darba ņēmēju un kreisas valdības
rezultātā pārejas periodā pastāvošais mantojums tika pilnveidots un gadu gaitā institucionalizēts.
Tādejādi pašas struktūras nav radusies EMS kontekstā, bet to ietekmēja pārejas perioda
sociālekonomiskie izaicinājumi. Tomēr līdz ar vēlmi kļūt par EMS dalībvalsti 2003.gadā
Slovēnijā tika noslēgts sociālais pakts par līdz tam plašāko jautājumu loku ar mērķi attīstīt
ekonomiku tādā virzienā, lai tā atbilstu konverģences kritērijos noteiktajam.
Attiecībā uz Māstrihtas kritēriju izpildi, tad Slovēnija neizpildīja tikai vienu no kritērijiem, proti,
inflācijas līmeni, vēl 2005.gadā bija aktuāla problēma un veids kādā samazināt inflāciju un
veiksmīgāk pielāgoties dalībai EMS bija saistīts ar nepieciešamību veikt reformas tādās
rīcibpolitikas sfērās, kas tieši skar kā darba ņēmēju tā darba devēju intereses un ņemot vērā, šo
organizāciju interešu pārstāvošo organizāciju nozīmi lēmumu pieņemšanas procesā, reformas bez
to iesaistes nebūtu politiski vēlamas. Tādejādi nepieciešamība izpildīt konverģences kritērijus, tā
pat kā citās Rietumeiropas valstīs kalpoja par sociālā pakta noslēgšanai labvēlīgu faktoru.
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Kā nākamais faktors tika minēta pastāvošā kolektīvās vienošanās sistēma un tajā iesaistīto aktoru
centralizācija. Slovēnijā pastāvošā kolektīvās vienošanās sistēma raksturojama, kā centralizēta un
2003.gadā jau institucionalizējusies, bet arodbiedrības kā vidēji centralizētas, kas saskaņā ar
Rietumeiropā noteiktajiem priekšnosacījumiem ir labvēlīgāk kā ļoti centralizētas arodbiedrības
sociālā pakta izveidei. Slovēnijā tobrīd pastāvošā valdība bija ideoloģiski kreisa vairākuma
valdība, kas veidoja valdību kopš 1994.gada.
Līdz ar to ir iespējams apgalvot, ka Slovēnijā, lai izpildītu Māstrihtas kritērijus un kļūtu par
Ekonomikas un monetārās savienības dalībvalstīm tādu pašu iemeslu dēļ kā Rietumeiropā
1980.gadu beigās 1990.gadu sākumā tika noslēgts sociālais pakts. Tādejādi apstiprinot darbā
pieņemto hipotēzi.
Tomēr pētījuma mērķis bija izzināt arī šo faktoru ietekmi uz Slovākijā. Tās dalība EMS tika
apstiprināta 2008.gada jūlijā, bet pirmais sociālais pakts tika noslēgts 2008.gada februārī.
Tādejādi tas netika izmantots kā metode, lai nodrošinātu Slovākijas dalību EMS, jo īpaši tādēļ, ka
mērķis kļūt par EMS dalībvalsti 2009.gadā tika noteikts jau 2005.gadā. Aplūkojot visus tos pašu
mainīgos, kas sekmēja sociālā pakta izveidi Rietumeiropā un arī Slovēnijā. Tad Slovēnijā
būtiskākais faktors, kas ir liedzis sociālā pakta noslēgšanu, lai nodrošinātu veiksmīgu iestāšanos
EMS ir bijusi vāji institucionalizētā nacionāla līmeņa vienošanās struktūra, kā arī spēcīgas labējās
valdības esamība pie varas un vēlēšanas, kas zināmā mērā raksturojamas kā režīma maiņa, jo
īpaši 1998.gadā.
Līdz ar to pētījumā izvirzītā hipotēze - lai izpildītu Māstrihtas kritērijus un kļūtu par Ekonomikas
un monetārās savienības dalībvalstīm Slovēnijā un Slovākijā tika noslēgti sociālie pakti, tādu
pašu iemeslu dēļ kā Rietumeiropā 1980.gadu beigās 1990.gadu sākumā – netiek apstiprināta, jo
Slovākijā netika noslēgts sociālais pakts, ko liedza spēcīgas labējas valdības esamība pie varas
šajā laika periodā.
Kā arī nepieciešamība pievienoties EMS nav izmainījusi sadarbības veidu starp valdību un darba
devēju un darba ņēmējus pārstāvošajām institūcijām, jo Slovēnijā ir izveidojusies
institucionalizēta sociālās partnerības sistēma, kas pakāpeniski attīstās un pielāgojas jaunajai
darbības videi, bet Slovākijā neskatoties uz struktūras esamību, centralizētām arodbiedrībām un
vairākām vispārējiem līgumiem, kas tika noslēgti 90.gadu sākumā un 2000.gadā reformas,
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sadarbības, lai ieviestu reformas, kas bija nepieciešamas, lai Slovākijas ekonomika attīstīto
atbilstoši Māstrihtas kritērijos noteiktajam
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1. pielikums Korporatisma koncepta pieeju apkopojums pēc Ulrich von Aleman
1.1.tabula Korporatisma koncepta pieeju apkopojums
B. Sabiedriskā determinācija
(Gesellschaftliche Determination), kādu
dimensija no sabiedrības procesa noteiktā
pieeja izskaidro

Sociālpolitiskā integrācija (Sozialpolitische
Integration)

A. Sabiedrības iekļautība (Gesellschaftliche Reichweite,), proti, cik
tālu tiecas, paša koncepta izpratne par neokorporatismu
novietojumu sabiedrībā.
Sistēmas iezīme
(Systemcharakter)
(1) No plurālisma uz
korporatismu

Struktūras variants
(Strukturvariante)
(2) Korporatismus kā
institucionalizēts plurālisms

Būtiskākais ir politiski nozīmīgo augstākā
līmeņa apvienību iekļaušana rīcībpolitikas
lēmumu pieņemšanas procesā.

Neokorporatsma rezultātā izzūd
pārējās sistēmas, kā piemēram
plurālisms

Neokorporatīvas struktūras ir
novērojams pastāv plurālisma
ietvaros

((Inkorporierung der politisch bedeutsamsten
Spitzenverbände in den politischen
Entscheidungsprozess in den Vordergrund )

( der Neokorporatismus löst als
gesamtgesellschaftlicher
Systemzusammenhang andere
Systeme ab, wie etwa den
Pluralismus)

(es werden neokorporative
Strukturen innerhalb von
Pluralismus beobachtet)

Sociālekonomiskā pamata struktūra
(Sozioökonomische Grundstruktur)

(3) No kapitālisma uz
korporatismus

Galvenais nosacījums sabiedrības
sociālekonomiskā pamatstruktūra, kas ir
pārveidojusies no konkurences kapitālisma uz
neokorporatismu.

Neokorporatisma rezultātā izzūd
citas sistēmas, kā piemēram
kapitālisms.

(die wichtigste Determinante in der
sozioökonomischen Grundstruktur einer
Gesellschaft, die sich vom
Konkurrenzkapitalismus zum
Neokorporatismus gewandelt habe )

( der Neokorporatismus löst als
gesamtgesellschaftlicher
Systemzusammenhang andere
Systeme ab, wie etwa den
Kapitalismus)

4) Korporatismus kā kooperatīvs
kapitālisms (Korporatismus als
kooperativer Kapitalismus)
Nekorporatīvas struktūras pastāv
kapitālisma ietvarā
(es werden neokorporative
Strukturen innerhalb von
Kapitalismus beobachtet)

Avots: von Alemann U., Heinze G. R., Kooperativer Staat und Korporatismus: Dimensionen der NeoKorporatismusdiskussion, In Neokorporatismus, Eds. U. von Alemann, Frankfurt am Main: Verlag, 1981, S. 50,
Schaubild 1; S. 49 -50.
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2. pielikums Arodbiedrības biedru skaits ES – 27
2.1. tabula Arodbiedrību biedru skaits attiecībā pret nodarbināto skaitu ES-27.
Valsts

Nodarbināto skaita proporcija arodbiedrībās
( no 2004 līdz 2007.gadam) attiecībā pret nodarbināto skaitu 2008.gadā %

Somija
Zviedrija
Dānija
Kipra
Malta
Beļģija
Slovēnija
Luksemburga
Rumānija
Itālija
Austrija
Īrija
Apvienotā karaliste
Slovākija
Grieķija
Čehijas Republika

71
71
68
62
57
54
41
40
34
33
32
32
27
24
23
21

Nīderlande
Bulgārija
Vācija

21
20
20

Portugāle
Ungārija
Latvija
Polija
Spānija
Lietuva
Igaunija
Francija

18
17
16
16
16
14
13
8

Avots: Fulton, L. Trade unions, 2009. http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/AcrossEurope/Trade-Unions2/%28language%29/eng-GB (European Trade Union Institution service, workerparticipation.eu mājas lapa; aplūkota 01.05.2010)
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3. pielikums Sociālie pakti Slovākijā
3.1. tabula Sociālie pakti un nacionālā līmeņa vienošanās Slovēnijā un tajos ietvertie galvenie problēmjautājumi
1994

1995

1996

1997-1998

1999-2001

2001-2003

Vienošanās par
ienākumu
rīcībpolitiku

Sociālais
pakts

Sociālais
pakts

Likums par ienākumu
rīcībpolitiku (sociālo
partneru atbalstīts)

Vienošanās
par ienākumu
rīcībpolitiku

x

x

x

(x)

Minimālā alga

x

x

(x)

Cenas

x

Nodarbinātība

x

Vienošanās par
ienākumu
rīcībpolitiku

20032005

20072009

Sociālais
pakts

Sociālais
pakts

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Profesionālā izglītošana

x

x

Veselība un drošība darbā

x

x

Vienošanās problēmjautājums

Ienākumu rīcībpolitika

Valsts finanses

x

x

x

x

Sociālā drošība

x

x

x

x

Pensiju apdrošināšana

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Veselības apdrošināšana
Ekonomikas globalizācija
(integrācija ES); tehnoloģiju
attīstība, konkurētspēja
Sociālais dialogs

x

x

Pensiju reforma

Avots: Stanojevic, M. Social pacts in Slovenia, In After the euro and enlargement: social pacts in the EU, ed. P. Pochet, M. Keune, D.Natali, Brussels: European Trade
Union Institute, 2010, Table 2, p. 325
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4. pielikums Konverģences kritēriju izpilde
4.1. tabula Konverģences kritēriju izpilde 2002. gadā ES-10
valdības plānotais
vai reālais deficīts
proporcionāli IKP
tirgus cenās (%)
Kipra
Čehijas
Republika
Igaunija
Latvija
Lietuva
Ungārija
Malta
Polija
Slovākija
Slovēnija
Noteiktais
rādītājs

valdības parāds
proporcionāli IKP
tirgus cenās (%)

vidējais
inflācijas
līmenis (%)

-3,5

59,7

2,8

vidējā
nominālā
ilgtermiņa
aizdevumu
procentu likme
5,1

-6,7
+1,3
-3,0
-1,7
-9,2
-6,2
-3,8
-7,2
-2,4

26,9
5,8
14,6
22,7
56,3
66,6
41,8
44,3
27,8

1,4
3,6
2,0
0,4
5,2
2,2
1,9
3,3
7,5

4,0
7,4
5,3
5,2
7,1
5,7
7,3
6,9
6,7

-3

60

2,9

6,9

Avots: Lavrač, V. Fulfilment of Maastricht Convergence criteria and the acceding countries, Ezoneplus Working
Paper , no. 21, 2004. p.11. http://www.ezoneplus.org/archiv/ezp_wp_21.pdf (aplūkota 01.05.2010)

4.2. tabula Konverģences kritēriju izpilde 1994.gadā ES-12
valdības plānotais
vai reālais deficīts
proporcionāli IKP
tirgus cenās (%)
Austrija
Belģija
Somija
Francija
Grieķija
Īrija
Itālija
Luksemburga
Vācija
Nīderlande
Portugāle
Spānija
Noteiktais
rādītājs

valdības parāds
proporcionāli IKP
tirgus cenās (%)

vidējais
inflācijas
līmenis (%)

- 5,0
- 5,0
- 3,7
- 5,5
- 7,8
-2,0
-9,3
+ 2,9
- 2,4
-3,6
- 4,5
- 6,6

65
136
59
50
111
93
123
5
49
76
62
61

2,8
2,9
0,9
2,1
8,2
2,8
4,9
2,3
2,6
2,9
5,6
4,9

vidējā
nominālā
ilgtermiņa
aizdevumu
procentu likme
6,7
7,8
8,4
7,3
13,8
8,1
10,4
7,2
6,9
6,9
10,4
10,1

-3

60

3,3

9,6

Avots: Lavrač, V. Fulfilment of Maastricht Convergence criteria and the acceding countries, Ezoneplus Working
Paper , no. 21, 2004. p.13.. http://www.ezoneplus.org/archiv/ezp_wp_21.pdf (aplūkota 01.05.2010)
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4. pielikuma turpinājums
4.3. tabula Slovēnija - Konverģences kritēriju izpilde laika periodā no 2003. līdz 2006.gadam

Slovēnija

vidējais inflācijas
līmenis (%)

2003
2004
2005

5,7
4,1
3.7

2006

2,3 (Noteiktais
rādītājs 2,6)

Noteiktais
rādītājs

2,4

valdības
valdības plānotais
vidējā nominālā
parāds
vai reālais deficīts
ilgtermiņa aizdevumu
proporcionāli
proporcionāli IKP
procentu likme
IKP tirgus
tirgus cenās (%)
cenās (%)
5,2
-2
29,4
5,2
-2,3
30,8
3,8 (Noteiktais rādītājs
-1,8
29,1
5,9)
3,8(Noteiktais rādītājs
-1,9
29,9
5,9)
6,4

-3%

60%

Avoti: Convergence Report 2004. Frankfurt am Main: European Central Bank, 2004,p. 170- 177.
http://www.ecb.int/pub/pdf/conrep/cr2004en.pdf (aplūkota 01.05.2010); Convergence Report 2006, May. Frankfurt
am Main: European Central Bank, 2004, 45-50. http://www.ecb.int/pub/pdf/conrep/cr2006en.pdf (aplūkota
01.05.2010)

4.4. tabula Slovākija- Konverģences kritēriju izpilde laika periodā no 2003. līdz 2008.gadam

Slovākija
2003
2004
2005
2006
2007
2008

vidējais inflācijas
līmenis (%)
8,4
8,4
4,3
4,3
2.2
2,2

(2,4)
(2,4)
(2,8)
(2,8)
(3,2)
(3,2)

vidējā nominālā
ilgtermiņa aizdevumu
procentu likme
5,1 (6,4)
5,1 (6,4)
4,3 (6,2)
4,3 (6,2)
4.5 (6.5)
4.5 (6.5)

valdības
valdības plānotais
parāds
vai reālais deficīts
proporcionāli
proporcionāli IKP
IKP tirgus
tirgus cenās (%)
cenās (%)
-3,7 (+/-3)
42,6 (60)
-3,9 (+/-3)
41,6 (60)
-3,1 (+/-3)
34,5 (60)
-3,4 (+/-3)
30.5 (60)
2.2 (+/-3)
29.3 (60)
2.2 (+/-3)
27,7 (60)

Avoti:
Convergence Report 2004. Frankfurt am Main: European Central Bank, 2004, p. 185-193.
http://www.ecb.int/pub/pdf/conrep/cr2004en.pdf (aplūkota 01.05.2010);
Convergence Report 2006, December, Frankfurt am Main: European Central Bank, 2004, p 172-180.
http://www.ecb.int/pub/pdf/conrep/cr200612en.pdf (aplūkota 01.05.2010);
7 May 2008 - Publication of the ECB Convergence Report 2008
http://www.ecb.int/press/pr/date/2008/html/pr080507.en.html (Eiropas Centrālās bankas mājas lapa; aplūkota
01.05.2010)
Eurostat: General government consolidated gross debt as a percentage of GDP
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsieb090&plugin=1 (Eurostat
mājas lapa; aplūkota 01.05.2010)
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5. pielikums Atalgojumu vienošanās (wage bargaining )
5.1. attēls Atalgojuma vienošanās centralizācijas indekss 2003.gadā ES-25

Avots: Visser, J. Patterns and variations in European industrial relations, In Industrial Relations in Europe 2004. pp.
43 http://www.lex.unict.it/eurolabor/documentazione/altridoc/ire04/c1.pdf (aplūkota 01.05.2010)
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6. pielikums Kolektīvās vienošanās struktūras un to aktori Slovēnijā un Slovākija
6.1. attēls Slovēnijas Ekonomikas un sociālās padomes (Ekonomska socialni svet SlovenijeESSS) uzbūve

Avots: Kanjuo Mrcela, A. Capacity building for social dialogue in Slovenia, Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and
Working Conditions, 2006,p.4.http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef06519.htm (aplūkota 15.02.2010)

6.2. attēls Kolektīvās vienošanās sistēma Slovēnijā

Avots: Kanjuo Mrcela, A. Capacity building for social dialogue in Slovenia, Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and
Working Conditions, 2006,p.11 http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef06519.htm (aplūkota 15.02.2010)
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6. pielikuma tupinājums
6.3.attēls Slovākijas sociālā dialoga struktūra

Avoti:
Cziria, L. Capacity building for social dialogue in Slovakia, Dublin: European Foundation for the Improvement of
Living and Working Conditions , 2006. p. 19 http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef065111.htm
(aplūkota 01.05.2010)
Fulton, L. Trade unions, 2009. http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/AcrossEurope/Trade-Unions2/%28language%29/eng-GB (European Trade Union Institution service, workerparticipation.eu mājas lapa; aplūkota 01.05.2010)
UTH

.
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7. pielikums Parlamentu vēlēšanu rezultāti Slovēnijā un Slovākijā
7.1. tabula Slovēnijas parlamenta 1992.gada vēlēšanu rezultāti un valdības šī parlamenta darbības laikā
Vietu skaits
Nacionālajā
Asamblejā

Kandidātu saraksts
Liberāli demokrātiskā partija
Slovēnijas kristīgie demokrāti
Vienotais saraksts
Slovēnijas nacionālā partija
Slovēnijas tautas partija
Demokrātiska partija
Zaļā partija

Liberalno-demokratska stranka (LDS)
Slovenski krščanski demokrati (SKD)
Združena lista (ZLSD)
Slovenska nacionalna stranka (SNS)
Slovenska ljudska stranka (SLS)
Demokratska stranka (DEMOKRATI)
Zeleni Slovenije (ZELENI)

22
15
14
12
10
6
5

Slovēnijas sociāldemokrātiskā partija

Socialdemokratska stranka Slovenije (SDSS)

4

Itāļu nacionālas kopienas pārstāvis 1)

Italijanska narodna skupnost1)

1

Ungāru nacionālās kopienas pārstāvis 1)
1)Šeit un turpmākajos vēlēšanu
rezultātu atspoguļojumos. Tiek ievēlēts
viens itāļu un viens ungāru nacionālās
kopienas pārstāvji, kas tiek ievēlēti no
šīm nacionālajām kopienām saskaņā ar
mažoritāro vēlēšanu sistēmu.

Madžarska narodna skupnost1)

1

Kopā

90

Valdība
1993.gada janvāris
līdz 1997.gada
februāris
22
15
14

4

55

Avots: Slovēnijas parlamenta vēlēšanu rezultāti http://www.stat.si/letopis/LetopisVsebina.aspx?poglavje=5&lang=en&leto=2009 ( Slovēnijas Republikas statistiskas
biroja mājas lapa; aplūkota 01.05.2010)
Former Goverments http://www.vlada.si/en/about_the_government/former_governments/#c535 (Slovēnijas Republikas valdības mājas lapa; aplūkota 01.05.2010)
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7. pielikuma turpinājums
7.2. tabula Slovēnijas parlamenta 1996.gada 10.novembris vēlēšanu rezultāti un valdības šī parlamenta darbības laikā
Valdība

Kandidātu saraksts

Vietu skaits
Nacionālajā
Asamblejā

1997.gada februāris līdz
2000.gada jūnijam

Slovēnijas Liberāli demokrātiskā partija Liberalna demokracija Slovenije (LDS)

25

25

Slovēnijas tautas partija

19

19

Slovēnijas sociāldemokrātiskā partija
Slovēnijas kristīgie demokrāti
Sociāldemokrātu apvienotais saraksts
Slovēnijas pensionāru demokrātiskā
partija
Slovēnijas nacionālā partija

Slovenska ljudska stranka (SLS)
Socialdemokratska stranka Slovenije
(SDS)
Slovenski krščanski demokrati (SKD)
Združena lista socialnih demokratov
(ZLSD)
Demokratična stranka upokojencev
Slovenije (DeSUS)
Slovenska nacionalna stranka (SNS)

16
10
9
5
4

Italijanska narodna skupnost1)

1

Madžarska narodna skupnost1)
Ungāru nacionālās kopienas pārstāvis 1)
Kopā

1

Itāļu nacionālas kopienas pārstāvis

1)

5

90

49

Avots: Slovēnijas parlamenta vēlēšanu rezultāti http://www.stat.si/letopis/LetopisVsebina.aspx?poglavje=5&lang=en&leto=2009 ( Slovēnijas Republikas statistiskas
biroja mājas lapa; aplūkota 01.05.2010)
Former Goverments http://www.vlada.si/en/about_the_government/former_governments/#c535 (Slovēnijas Republikas valdības mājas lapa; aplūkota 01.05.2010)
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7. pielikuma turpinājums
7.3. tabula Slovēnijas parlamenta 2000.gada 15.janvāra vēlēšanu rezultāti un valdības šī parlamenta darbības laikā

Kandidātu saraksts
Slovēnijas Liberāli
demokrātiskā partija
Slovēnijas sociāldemokrātiskā
partija
Sociāldemokrātu apvienotais
saraksts

Vietu skaits
Nacionālajā
Asamblejā

Jaunā Slovēnija – Kristīgā
tautas partija

Liberalna demokracija Slovenije
(LDS)
Socialdemokratska stranka
Slovenije (SDS)
Združena lista socialnih
demokratov (ZLSD)
SLS + SKD Slovenska ljudska
stranka (SLS+SKD)
Nova Slovenija - krščanska
ljudska stranka (NSi)

Slovēnijas pensionāru
demokrātiskā partija

Demokratična stranka
upokojencev Slovenije (DeSUS)

4

Slovēnijas nacionālā partija

Slovenska nacionalna stranka
(SNS)

4

Stranka mladih Slovenije (SMS)

4

Italijanska narodna skupnost1)

1

Madžarska narodna skupnost1)

1

Slovēnijas tautas partija

Slovēnijas jauno cilvēku
partija
Itāļu nacionālas kopienas
pārstāvis 1)
Ungāru nacionālās kopienas
pārstāvis 1)

Kopā

Valdība
2000.gada
jūnijs līdz
novembris

34
14

Valdība
2002.gada
decembris
2004.gada
decembris

34

34

11

11

14

11
9

9

8

8

90

Valdība
2000.gada
novembris līdz
2002.gada
decembrim

31

9

54

tikai SLS

vairāk kā 45

Avots: Slovēnijas parlamenta vēlēšanu rezultāti http://www.stat.si/letopis/LetopisVsebina.aspx?poglavje=5&lang=en&leto=2009 ( Slovēnijas Republikas statistiskas
biroja mājas lapa; aplūkota 01.05.2010)
Former Goverments http://www.vlada.si/en/about_the_government/former_governments/#c535 (Slovēnijas Republikas valdības mājas lapa; aplūkota 01.05.2010)

105

7. pielikuma turpinājums
7.4. tabula Slovēnijas parlamenta 2004.gada 3.oktobra vēlēšanu rezultāti un valdības šī parlamenta darbības laikā
Vietu skaits
Nacionālajā
Asamblejā

Vēlēšanu gads/ievēlētās politiskās partijas
2004.gads
Slovēnijas demokrātiskā partija
Slovenska demokratska stranka (SDS)
Slovēnijas Liberāli demokrātiskā Liberalna demokracija Slovenije (LDS)
partija
Sociāldemokrātu apvienotais
Združena lista socialnih demokratov
saraksts
(ZLSD)
Jaunā Slovēnija – Kristīgā tautas Nova Slovenija - Krščanska ljudska
partija
stranka (NSi)
Slovēnijas taitas partija
Slovenska ljudska stranka (SLS)
Slovēnijas nacionālā partija
Slovenska nacionalna stranka (SNS)
Slovēnijas pensionāru
Demokratična stranka upokojencev
demokrātiskā partija
Slovenije (DeSUS)
Itāļu nacionālas kopienas
pārstāvis 1)
Ungāru nacionālās kopienas
pārstāvis 1)
Kopā

1)

29
23

Valdība
2004.gada decembris līdz 2008.gada
novembris
29

10
9
7
6
4

9
7

4

Italijanska narodna skupnost

1

Madžarska narodna skupnost1)

1
90

49

Avots: Slovēnijas parlamenta vēlēšanu rezultāti http://www.stat.si/letopis/LetopisVsebina.aspx?poglavje=5&lang=en&leto=2009 ( Slovēnijas Republikas statistiskas
biroja mājas lapa; aplūkota 01.05.2010)
Former Goverments http://www.vlada.si/en/about_the_government/former_governments/#c535 (Slovēnijas Republikas valdības mājas lapa; aplūkota 01.05.2010)
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7. pielikuma turpinājums
7.5. tabula Slovākijas parlamenta 1994.gada vēlēšanu rezultāti un valdības šī parlamenta darbības laikā
Kandidātu saraksts 1994.gada vēlēšanas

Mandāti

Valdība

Slovākijas strādnieku savienība

ZRS Združenie robotníkov Slovenska

13

13

Ungāru koalīcija

MK Magyar Koalíció - Maďarská koalícia, Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom –
Maďarské kresťanskodemokratické hnutie, gyüttélés Spolužitie, Magyar Polgári Párt Maďarská občianska strana

17

Kopējā izvēlē - Demokrātiskā kreisā
partija, Slovākijas sociāldemokrātiskā
partija, Slovākijas zaļā partija

SP.VOĽBA Spoločná voľba - Strana demokratickej ľavice, Sociálnodemokratická strana
Slovenska, Strana zelených na Slovensku, Hnutie poľnohospodárov Slovenskej republiky

18

Slovākijas demokrātiskā savienība

DÚ Demokratická únia Slovenska

15

Slovākijas nacionālā partija
Kristīgi demokrātiskā kustība

SNS Slovenská národná strana
KDH Kresťanskodemokratické hnutie

9
17

9

Koalīcija - Kustība par demokrātiju

HZDS-RSS Koalícia Hnutie za demokratické Slovensko a Roľnícka strana Slovenska

61

61

Kopā
150
83= 55.33%
Avots: Slovākijas Republikas parlamenta vēlēšanu rezultāti. http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=5684 Slovākijas Republikas statistiskas biroja mājas lapa;
aplūkota 01.05.2010); Haughton , T. Vladimir Mečiar and his Role in the1994–1998 Slovak Coalition Government, Europe – Asia Studies, vol. 54, no. 8, 2002. pp.1320.

7.6. tabula Slovākijas parlamenta 1998.gada vēlēšanu rezultāti un valdības šī parlamenta darbības laikā
Kustība par demokrātiju

Kandidātu saraksts 1998.gada vēlēšanas
HZDS - Hnutie za demokratické Slovensko

43

Valdība

Ungārijas koalīcijas partija

SMK-MKP- Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja

15

15

Pilsoniskās izpratnes partija
Slovākijas demokrātiskā
koalīcija

SOP - Strana občianskeho porozumenia

13

13

SDK- Slovenská demokratická koalícia

42

42

Slovākijas nacionālā partija

SNS- Slovenská národná strana

14

Demokrātiskā kreisā partija SDĽ - Strana demokratickej ľavice
23
23
Kopā
150
93
Avots: Slovākijas Republikas parlamenta vēlēšanu rezultāti. http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=5684 Slovākijas Republikas statistiskas biroja mājas lapa;
aplūkota 01.05.2010); Conrad, R.C, Golder, N.S. Measuring Government Duration and Stability in Central Eastern European Democracies, p.12,29.
(http://homepages.nyu.edu/~sln202/EEC16.pdf; aplūkota 15.02.2010).
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7. pielikuma turpinājums
7.7. tabula Slovākijas parlamenta 2002.gada vēlēšanu rezultāti un valdības šī parlamenta darbības laikā
Kandidātu saraksts 2002.gada vēlēšanas
Slovākijas demokrātiskā un
kristīgā savienība
Virziens - sociālā
demokrātija

SD KU- Slovenská demokratická a kresťanská únia

Valdība
28

28

25

SMER

Kustība par demokrātiju
Slovākijas komunistiskā
partija

HZDS - Hnutie za demokratické Slovensko

Ungārijas koalīcijas partija
Kristīgi demokrātiskā
kustība

SMK MKP- Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja

KSS - Komunistická strana Slovenska

KDH - Kresťanskodemokratické hnutie

36
11
20

20

15

15

15
15
ANO- Aliancia nového občana
Kopā
150
78
Avots: Slovākijas Republikas parlamenta vēlēšanu rezultāti. http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=5684 Slovākijas Republikas statistiskas biroja mājas lapa;
aplūkota 01.05.2010); Conrad, R.C, Golder, N.S. Measuring Government Duration and Stability in Central Eastern European Democracies, p.12,29.
(http://homepages.nyu.edu/~sln202/EEC16.pdf; aplūkota 15.02.2010).
Jaunā pilsoņa alianse

7.8. tabula Slovākijas parlamenta 2006.gada vēlēšanu rezultāti un valdības šī parlamenta darbības laikā
Kandidātu saraksts 2006.gada vēlēšanas

Valdība

Kristīgi demokrātiskā kustība

KDH Kresťanskodemokratické hnutie

14

Ungārijas koalīcijas partija

SMK-MKP Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja

20

Tautas partija - kustība demokrātiskai Slovākijai

ĽS - HZDS Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko

15

Slovākijas demokrātiskā un kristīgā savienība Demokrātiskā partija

SDKÚ - DS Slovenská demokratická a kresťanská únia Demokratická strana

31

Virziens - sociālā demokrātija

SMER SMER - sociálna demokracia

50

50

Slovākijas nacionālā partija

SNS- Slovenská národná strana

20

20

15

150
85
Kopā
Avots: Slovākijas Republikas parlamenta vēlēšanu rezultāti. http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=5684 Slovākijas Republikas statistiskas biroja mājas lapa;
aplūkota 01.05.2010); Conrad, R.C, Golder, N.S. Measuring Government Duration and Stability in Central Eastern European Democracies, p.12,29.
(http://homepages.nyu.edu/~sln202/EEC16.pdf; aplūkota 15.02.2010)
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