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I.
Европско
законодавство
за права на
информирање,
консултирање и
вклучување на
вработените и
неговата улога во
индустриските односи
во време кога има и
кога нема криза

1. ИСТОРИЈАТ
1.1. Вовед

2. КОНТЕКСТ НА ПОЛИТИКАТА НА ЕУ
Општ преглед на правата на информирање,
консултирање и учествување

Секоја година во економијата на ЕУ, илјадници
претпријатија се соочуваат со процес на
преструктуирање или наследување. Европската
економија нашироко го промовира концептот на
социјална пазарна економија којшто е вклучен
во Договорот на ЕУ. Во овој контекст, правата на
информирање и консултирање играат релевантна улога,
особено во однос на пренесувањето на претпријатијата
кон вработените, што на годишна основа спасува
илјадници претпријатија и стотици илјади работни
места. Стратегиите и алатките за вклучување на
работниците се сметаат за клучен чекор за пренесување
на бизнисите кон вработените и ќе бидат анализирани и
развиени во рамките на заедничка европска стратегија
за да можат подобро да одговорат на општествените
предизвици со кои ЕУ се обидува да се соочи преку
Стратегијата Европа 2020 и Законот за мали бизниси,
новата Социјална агенда за нови вештини и нови
работни места, но пред сè преку комплетирање на
Единствениот пазар, вклучувајќи го и прекуграничното
обезбедување услуги. Досега, постојат многу успешни
примери за пренесување на претпријатија кон
вработени, особено во Италија, Франција, Шпанија и
Велика Британија.

Вклучувањето на вработените подразбира права
на информирање, консултирање и учествување
на работниците (ИКУ). Правата на ИКУ не само што
се признати на меѓународно и на европско ниво,
туку се и добро имплементирани во националните
законодавства на неколку различни начини, во
зависност од системот на индустриски односи
во дадената земја. Правото на работниците на
информирање, консултирање и учествување
е на дневен ред во европската дебата уште од
донесувањето на првата Програма за социјална акција
во 1974 година. Целта на програмата, меѓу другото,
беше „зголемено вклучување на раководството и
работната сила во економските и социјалните одлуки
на Заедницата, како и вклучување на работниците во
животот на претпријатијата“.

Oткупување на претпријатието од страна
на работниците и права на информирање,
консултирање и упатување
Oткупувањето претпријатија од страна на
работниците се појавува за време на економска
криза како алтернативна алатка за одржување на
работните места и производството1. Станува збор за
економски и социјален феномен којшто се прошири
во целиот свет по почетокот на финансиската и
економската криза во 2008 година и којшто сè уште
е во пораст: во 2012 година, Европскиот парламент
официјално го призна важниот придонес на ОПВ
(и општо на задругите) во надминување на кризата
и ја повика Европската комисија да им обезбеди
конкретна финансиска и фискална поддршка (Тоја,
2012, стр. 17-18) 2. Иако не постои посебен закон или
директива за откупување претпријатија од страна на
вработените на ниво на ЕУ, сепак постојат политики
коишто го поддржуваат процесот на откупување
претпријатија од страна на вработените.

Моменталната ситуација со пандемијата на Ковид-19
ја изнесе на површина потребата од поодржливи
активности и го зајакна фокусот кон локалните потреби,
локалното производство, локалниот одговор и животот
на локалната заедница. Се очекува дека по крајот на
пандемијата, финансиските ефекти ќе бидат дури и
повисоки од оние на кризата во 2008 година. Повеќе од
кога било, откупувањето на претпријатијата од страна на
вработените ќе биде од суштинско значење не само како
одговор на зголемената невработеност и финансиските
ограничувања за време на кризата, туку и како
поддршка за механизмите за обновување и зајакнување
на развојот на заедницата, што ќе придонесе за брзо
закрепнување.

1 https://www.researchgate.net/publication/317663285_
Workers‘_buyout_the_Italian_experience_1986-2016
2 Tоја, П. (2012), изд., Кооперативен модел; решение за
спасување на бизнисите од банкрот, Извештајот на Тоја
е одобрен со резолуцијата: „Придонесот на задругите
за надминување на кризата”, Брисел, Европска унија.
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II.
Важноста на моделот
на управување и
принципите на
транспарентност
за промовирање
на учеството на
вработените како
конкурентен елемент

1

Генерирање контексти во Европа
коишто влијаат на тоа како се разбира
управувањето и односите во компанијата
2

Управување од аспект на учество
3

Управување, учество и конкурентност во бизнисите
4

Создавање средини на доверба
5

Управување и претставнички тела на вработенитe
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III.
Информации за земјата

Бугарија

III. Информации за земјата: Бугарија

1. НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ
1.1 Државна политика во корист на
вклучувањето на вработените во
преструктуирањето

Закон за задругите (1999)
Важно правно признавање на задругите
како тип на социјално претпријатие
е содржано во Законот за задругите,
подготвен со активна вклученост на
националните задружни сојузи3.

Право на информирање и консултирање
Работниците имаат право на навремени,
сигурни и разбирливи информации за
економската и финансиската состојба
на работодавачот, што е од значење за
нивните работнички права и обврски.
Преку колективен договор, работодавачот и
претставниците на работниците можат, исто
така, да преговараат за практични мерки за
информирање и консултирање, покрај оние
утврдени со закон.

2. УЛОГАТА НА ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА
РАБОТНИЦИТЕ
Законот за работни односи, (член 123) опфаќа
различни видови на пренесување на бизниси,
вклучително и пренос на средства.

3. СОСТОЈБИ НА КРИЗА РЕШЕНИ СО
АКТИВНА ВКЛУЧЕНОСТ

1.2 Социјална и солидарна економија во
Бугарија

Бугарското земјоделство во транзицијата
кон новиот економски и општествен
поредок

Политичка и законодавна рамка

Во текот на социјализмот (1944-1989),
Бугарија имаше многу високи и признати
достигнувања во земјоделското и
животинското производство, поставени
на научна основа. Се создадоа задружни
земјоделски фарми, земјата им припаѓаше
на задругите и се обработуваше со
напредна механизација. Се изградија
модерни живинарски фарми, комплекси за
крави, комплекси за свињи, меѓузадружни
комплекси за гоење на телиња - за над 14
милиони животни. Имаше обемна изградба
на системи за наводнување од големи
размери: беа изградени 638 брани, што ја
прави Бугарија трета земја во светот по САД и
Јапонија во однос на уделот на наводнувано
земјиште.

Законот за социјални и солидарни
претпријатија, SG. 91 од 02.11.2018 година,
ја регулира социјалната и солидарната
економија, видовите субјекти и мерките за
унапредување и условите и процедурите
на дејноста на социјалните претпријатија.
Тој има за цел да го промовира развојот на
социјална и солидарна економија како гранка
на економијата.
Законот предвидува карактеристична
марка за сертификација „ПРОИЗВОД
НА СОЦИЈАЛНО ПРЕТПРИЈАТИЕ“ за
регистрација во Регистарот на социјални
претпријатија во Република Бугарија.
Законот за социјални и солидарни
претпријатија додава вредност во областа
на: вработувањето; социјалната кохезија;
развојот на демократијата; социјалните
иновации и локалниот развој.

3 http://www.coopilot-project.eu/wp-content/
uploads/2017/10/National-Report-BULGARIACOOPilot.pdf
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4. СТУДИИ НА СЛУЧАЈ
4.1 Нива-93
ПРОФИЛ НА КОМПАНИЈАТА
Вид на процес:

Број на партнери во моментот на
основање:

се јавува во процесот на преструктуирање
на односите и имотот во земјоделството
во Бугарија - ликвидација на земјоделските
фарми и агро-индустриските комплекси
коишто постоеле во времето на социјализмот.

184 основачи, сопственици на земјиште,
инвентар и акционерски капитал и 396
членови

Правна форма:
земјоделска задруга

Локација:
село Професор Иширково, регион Силистра
(североисточна Бугарија)

Обрт (декември 2019 година):

Претходна дејност:

Веб-страница:

нема

земјоделство, арборикултура и друго
земјоделско производство во правна форма
на економската единица којашто постоела за
време на социјализмот.

задругата нема веб-страница
(е-маил: zk_niva93@abv.bg)

Лице за контакт:
Велика Стоилкова

Сегашна дејност:
производство и продажба на култури
(пченица, пченка, сончоглед), производство
на семе, одгледување на повеќегодишни
култури (кајсии, сливи, праски, цреши),
култури коишто даваат есенцијални масла,
пчеларство, трговија на локални, национални
и меѓународни пазари.

Датум на основање:
09.01.1993 година

Број на вработени во моментот на
основање:
29 вработени со полно работно време, со 184
основачи

Број на вработени во моментов:
130 работни места - 30 во трговија, а
останатите 100 во земјоделството
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4.2 16 декември
ПРОФИЛ НА КОМПАНИЈАТА
Вид на процес:

Правна форма:
земјоделска задруга

наследување, преструктуирање

Обрт (декември 2019 година):

Локација:

нема

село Гарван, општина Ситово

Веб-страница:

Претходна дејност:

www.zk-16dekemvri.com

земјоделство во друга правна форма и форми
на сопственост

Лице за контакт:
Иван Добрев

Сегашна дејност:
земјоделско производство, пченица, пченка,
овоштарник, работа на складишта за жито,
сушари, итн.

Датум на основање:
16.12.1992 година

Број на вработени во моментот на
основање:
450 членови на задруга

Број на вработени (2019):
629 членови на задруга

Број на партнери во моментот на
основање:
450
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III. Информации за земјата: Франција

1. НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ

добивка, во согласност со демократските
економски принципи на задругите.

Националното законодавство создава
средина за поддршка за работните задруги.
Францускиот Закон за социјална и солидарна
економија (SSE), донесен во 2014 година, има
за цел да им помогне на стекнувањата на
бизнис и да обезбеди алатки за вработените
коишто преземаат некоја компанија.

Задружниот сектор игра клучна улога во
Франција, со 23.000 претпријатија во кои
се вработени еден милион лица. Тие имаат
заеднички обрт од 320 милијарди евра.

3.2 Актери вклучени во процесите на
пренесување на бизнисот

2. УЛОГАТА НА ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА
РАБОТНИЦИТЕ

Во Франција, ОПВ се мотивирани или од кризи
во компаниите или од прашања поврзани
со деловно наследување. Може да станува
збор за конверзија на здруженија или
други видови задруги во претпријатија во
сопственост на вработените или преземање
во случаи кога вработените ги преземаат
претпријатијата коишто се соочуваат со
финансиски потешкотии.

Француските синдикати ја поздравија
иницијативата за Закон за социјална и
солидарна економија (ССЕ)4 и учествуваа
во дијалогот за развој и имплементација
на законот. Синдикатите генерално даваат
поддршка кога станува збор за создавање на
нови задруги, особено на регионално ниво.
Синдикатите одиграа клучна улога во многу
случаи (на пример, задругата Helio Corbeil
или Fontanille). Во двата случаи, синдикатите
(CGT и CFDT) ги надгледуваа преземањата на
банкротираните претпријатија од страна на
вработените.

4. НАСОКА И ФИНАНСИСКИ
МЕХАНИЗМИ
Францускиот закон за Социјална и солидарна
економија (ССЕ) обезбедува регулаторна
рамка за поддршка на традиционалните ССЕ
организации и новите социјални претпријатија.5
На вработените во фирмите коишто се
соочуваат со потешкотии им е овозможено
правото да бидат однапред известени доколку
бизнисот на нивниот работодавач ќе се
продава или затвора за да им се даде можност
за конвертирање на фирмата во задруга или
основање нова задруга.

3. МЕХАНИЗМИ ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА
БИЗНИСОТ
3.1 Екосистем поволен за пренесување
на бизнисот
Во Франција, Société cooperative et
participative (SCOP) е моделот на работни
задруги. SCOP претставува задружно
претпријатие во кое вработените го
поседуваат мнозинскиот дел од капиталот
(најмалку 51%) и имаат одлучувачка моќ.
Работниците го избираат менаџерскиот
тим, активно учествуваат во одлучувањето,
управуваат со друштвото и ја делат неговата

5 ОЕЦД (2017), Законот за социјалната и
солидарната економија (ССЕ) во поттикнувањето
на развојот на социјалните претпријатија: Курс по
добри практики, Издаваштво на ОЕЦД, Париз
https://www.oecd-ilibrary.org/industry-andservices/boosting-social-enterprise-development/
the-law-on-the-social-and-solidarity-economy-ssefrance_9789264268500-10-en;jsessionid=MztPRVSKEp
2gYWMNfCb1WY88.ip-10-240-5-59

4 Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à
l‘économie sociale et solidaire (Национален закон за
социјална и солидарна економија)
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Законот исто така овозможува надминување
на тешкотиите коишто на работниците им се
наметнуваат како последица од недостаток
на капитал. Постојат и одредби за создавање
транзициски задруги (“SCOP d’amorçage”).
Доколку компанијата е преземена во рамките
на задружниот модел, но вработените не
располагаат со потребното мнозинство за
почетниот капитал, законот предвидува
можност за вклучување надворешни
инвеститори во процесот.

5. КЛУЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И ПРЕЧКИ
5.1 Клучни елементи
Постојат неколку елементи:
·
·
·
·
·

поволен екосистем се смета за неопходен
ригорозно долгорочно планирање
подготвеност на финансиски извори
посветени луѓе во процесот
обука

5.2 Клучни пречки
· недостаток на информации во врска со ОПВ
како реална алтернатива
· недостаток на финансиски извори
· недостаток на долгорочна посветеност на
луѓето
· промена на начинот на размислување
во улогата на вработен кон начин на
размислување во улогата на сопственик

6. РИЗИЦИ
Постојат повеќе ризици/грешки коишто
компаниите треба да ги избегнуваат за да
реализираат успешен процес на пренесување
на бизнисот и да опстанат долг период – тие
не се разликуваат од оние во други земји:
· недостаток на информации во врска со ОПВ
како реална алтернатива
· недостаток на финансиски извори
· недостаток на долгорочна посветеност на
луѓето
· промена на начинот на размислување
во улогата на вработен кон начин на
размислување во улогата на сопственик

III. Информации за земјата: Франција

7. СТУДИИ НА СЛУЧАЈ
7.1 Quonex Alsatel
ПРОФИЛ НА КОМПАНИЈАТА
Вид на процес:

Правна форма:
SCOP

преземање (по ликвидација)

Обрт:

Локација:
Франција

7 милиони евра во 2019 година и 7,4 милиони
евра во 2020 година

Претходна дејност:

Веб-страница:

Телекомуникациски решенија и унифицирана
комуникација за претпријатија

https://www.quonex.fr/

Лице за контакт:

Сегашна дејност:

Енис Муслик

исто

Датум на основање:
2018 (компанијата првично била основана во
1947 година)

Поранешен број на вработени:
120

Број на вработени при основањето:
47

Сегашен број на вработени:
66

Број на вработени-партнери при
основањето:
37

Сегашен број на партнери:
4 (пред основањето, конечно 1)
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III. Информации за земјата: Германија

1. НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ

компании во сопственост на вработените во
изминатите декади:

Во Германија, сопственоста на акции од
страна на вработените се разгледува од
гледна точка на креирање богатство и
мотивирање на вработените. Според тоа,
фокусот за вработените е на поделбата на
добивката, додека за компаниите фокусот е
ставен на осигурувањето обучени работници
во компаниите, во контекст на планот за
сопственост на акции на вработените (ESOP).

· наследување на компанијата
· криза во компанијата или закана од нејзино
затворање
· продажба на компанијата на финансиски
инвеститори
Трет чекор: Двојната структура има за цел да
обезбеди даночна прегледност помеѓу платата
и можната распределба на добивка. Сепак,
доколку втората компанија којашто претежно
го води бизнисот има потреба од дополнителен
или поголем капитал, може да се вклучи
друг сопственик, при што компанијата во
сопственост на вработените ја губи контролата.

Во неколкуте случаи коишто постојат, каде
компанијата продолжила да работи со
мнозинството од вработените и вработените
имаат мнозинство од правата на глас,
изготвени се законски решенија врз основа
на индивидуални случаи. Во овие случаи,
најчесто се избира индиректното учество на
вработените преку фонд и/или доверители.

4. ФИНАНСИСКИ МЕХАНИЗМИ
Недостасува финансиска поддршка за
вработените.

2. УЛОГАТА НА ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА
РАБОТНИЦИТЕ
2.1 Работнички совети

5. КЛУЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И ПРЕЧКИ
5.1 Клучни елементи

Со своето знаење, работничките совети се
првиот чекор за пренесување на бизнисот на
вработените.

Клучен елемент за успешно пренесување на
работниците се работничките совети бидејќи
тие имаат квалификувани информации во
врска со економската состојба на бизнисот
и поседуваат легитимитет за организирање
на интересите на работниците и нивно
артикулирање.

2.2 Синдикати
Синдикатите имаат право да водат колективно
преговарање или да повикаат на штрајк.
Доколку бизнисот се пренесе на нов
сопственик и при тоа се планира одреден број
вработени да бидат отпуштени, синдикатот
може да побара баланс на интересите што
води до пакет отпремнини.

5.2 Клучни пречки

3. МЕХАНИЗМИ ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА
БИЗНИСОТ

6. РИЗИЦИ

Главна пречка за бизнисите во сопственост
на вработените е недостатокот на правни
регулативи за оваа форма на претпријатие.

Процесите на реструктурирање на
претпријатијата бараат време и се
многу ризични. За да се исполни оваа
задача, потребно е да се промовираат
специјализирани бизнис консултанти коишто
работат во интерес на вработените.

Прв чекор: Информирање и активирање на
работничкиот совет, доколку го има.
Втор чекор: Во Германија, главно постојат
3 причини за разгледување на можноста за
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7. СТУДИИ НА СЛУЧАЈ
7.1 ITERATEC
Правна форма:

ПРОФИЛ НА КОМПАНИЈАТА
Вид на процес:

2 правни форми: задруга со вработени како
членови коишто поседуваат дел од друштво
со ограничена одговорност (GmbH)

постепено наследување на компанијата
од страна на вработените, откуп на
претпријатието од страна на вработените

Обрт (декември 2019):
Локација:

51 милиони евра

Минхен, но исто така и Франкфурт, Хамбург,
Штутгарт, Дизелдорф, Виена, Вроцлав

Веб-страница:
www.iteratec.de

Претходна дејност:
развој и имплементација на индивидуални
софтверски решенија

Лице за контакт:
Клаус Еберхарт, Марк Гоерке

Сегашна дејност:
исто

Датум на основање:
13.12.2018 година

Поранешен број на вработени:
нема

Број на вработени при основањето:
нема

Сегашен број на вработени:
365

Број на вработени-партнери при
основањето:
215

Сегашен број на вработени-партнери:
нема
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7.2 Wigwam eG
ПРОФИЛ НА КОМПАНИЈАТА
Вид на процес:

Сегашен број на вработени партнери:
28

пренесување на бизнисот кон вработените
кои станале членови на задруга, спојување
на поранешната GmbH во задруга (а со тоа и
распуштање на GmbH)

Правна форма:

Локација:

Обрт (декември, 2019 година):

задруга со вработени како членови
сопственици на GmbH

Берлин

околу 1,2 милиони евра

Претходна дејност:

Веб-страница:

комуникациски услуги и консалтинг за екосоцијални цели

https:/wigwam.im

Лице за контакт:

Сегашна дејност:

Еуген Фрисе

истата и се проширува: конципирање на
веб-страници, кампањи и платформи, како и
класични медиуми и дизајн.

Датум на основање:
22.06.2016 година

Претходен број на вработени:
18

Број на вработени при основањето:
18

Сегашен број на вработени:
28

Број на вработени партнери при
основањето:
нема
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III. Информации за земјата: Италија

1. НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ
1.1 Права на информирање и
консулирање

3. МЕХАНИЗМИ ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА
БИЗНИСОТ
3.1 Системот на задруги во Италија

Правото на информирање и консултирање
игра важна улога во временскиот распоред
на ОПВ. Всушност, синдикалците, за време
на редовните консултации можеа да ги
увидат вистинските долгорочни намери
на компанијата и, многу пред конечното
прогласување криза, да ја подигнат свеста
и да ги организираат и да ги насочат
работниците кон евентуално прибегнување
кон ОПВ.

Во Италија, пренесувањето на бизнисите
главно се врши преку задруги.
Италијанскиот систем на задруги е
добро организиран и игра важна улога во
економијата, и зафаќа 8% од националниот БДП.

3.2 Главни механизми кои стојат зад
пренесувањето на бизнисите
Заедно со класичните случаи на деловна
криза поради економски проблеми на
компанијата или отсуство на наследници на
претприемачот, во Италија има и компании
што можат да бидат запленети и
конфискувани од организиран криминал
од страна на судските органи. Секоја од
овие причини подразбира многу различни
постапки и временски рамки.

1.2 Регулаторен систем кој поддржува
ОПВ
Во Италија, постои зрела и добро
структурирана регулаторна рамка за
поддршка на ОПВ.
· Закон 49/1985 и неговите последователни
измени (т.н. Законот на Маркора).
· Закон бр. 59 од 31 јануари 1992 година.
· Уредба – Закон бр. 145 од 23 декември 2013
година.
· “Nuova Marcora” - Уредба на
Министерството за економски развој од 4
декември 2014 година.
· Законска уредба бр. 22 од 4 март 2015
година.

1.2.1 Корпоративни кризи или отсуство
на наследници
1.2.2 Компании што се запленети и
конфискувани од организиран криминал
3.3 Играчи во системот

2. УЛОГАТА НА ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА
РАБОТНИЦИТЕ

ОПВ вклучува не само вработени во
компанијата, туку и други лица чиј
синергиски придонес го олеснува успехот на
иницијативата.

Во фазите на развој на ОПВ, можеме да
идентификуваме три моменти во кои
синдикалците покриваат различни улоги.

4. ФИНАНСИСКИ МЕХАНИЗМИ
Италијанскиот правен систем обезбедува
бројни механизми за финансиска поддршка
на работниците кои ќе одлучат да формираат
задруга и да ја преземат сопственоста на
нивната компанија. Покрај вообичаената
поддршка, која важи за сите и вклучува
хипотеки или кредити од банки, постојат три
други ад хок извори на финансирање.

· Можна корпоративна криза.
· Корпоративни кризи и промоција на ОПВ.
· Завршување на ОПВ.

30

5. КЛУЧНИ ЕЛЕМЕНТИ

6. ПРЕЧКИ И РИЗИЦИ

Со цел ОПВ да биде успешен, мора да се земат
предвид одредени надворешни и внатрешни
карактеристики на предметната компанија.

Тесно поврзани со клучните елементи,
можеме да наведеме некои пречки и ризици
што можат да го загрозат успехот на ОПВ.

5.1 Внатрешни елементи

Долгорочни

· Тајмингот на одлуката да се направи обид за
ОПВ
· Присуство на клучни актери од
првобитната компанија
· Обединета, мотивирана и одлучна група

Доцнење и бавност на процесот - дури и
во процесите на донесување одлуки- и
техничкото време потребно за спроведување
на ОПВ повлекува ризици за обновената
компанија: постепена застареност на
машините, губење корисници, излез од
пазарот на производи и демотивирање на
работниците. Обуката, како и медијаторите
(на пример, членовите на синдикатот) може
да играат клучна улога во намалувањето на
ризиците поврзани со новата организација
на работата. Квалитетот на производот
и неговата основна вредност треба да го
направат конкурентен и да ги поттикне
потрошувачите да изберат поскап, но
поетички производ. Можниот банкрот на
една компанија во судската администрација
создава широко распространета култура
во области каде што има значителна
инфилтрација на мафијата: организираниот
криминал гарантира работа додека,
напротив, државата е неспособна и
предизвикува губење на работни места.
Ова е културолошки проблем што не смее
да се потцени. Консолидираниот систем на
контроли и активности може да ја зголеми
свеста за „здравиот“ дел од економијата, што
би можело да го намали бојкотот.

5.2 Надворешни елементи
· Оценувањето на проектот
· Стручна обука
· Социјален дијалог на локално и национално
ниво
· Добро структуриран законодавен апарат за
поддршка и силен систем на задруги.
· Промоција
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7. СТУДИИ НА СЛУЧАЈ
7.1 ОПВ НА ITALCABLES
ПРОФИЛ НА КОМПАНИЈАТА
Вид на процес:

Број на работници членови на задругата
во моментот на основање:

преструктуирање/затворање

51

Локација:

Сегашен број на работници членови на
задругата:

Индустриска област на Каивано (Неапол)

53

Претходна дејност:

Правна форма:

Фабрика за машински инженеринг (Челик).
Произведува челични кабли и жици за
големи инфраструктури (вијадукти, мостови,
индустриски складишта, железнички прагови
за брзи линии во Италија и во странство,
цевки за големи цевководи, роторни перки за
ветерни електрани, итн.)

задруга

Обрт (дек. 2018):
24.000.000,00 евра (дек. 2019):
24.000.000,00 евра

Веб-страница:

Тековна дејност:

www.wboitalcables.it

иста

Лице за контакт:

Датум на основање:

Матео Потенциери (претседател на задругата)

2015 година

Претходен број на вработени:
65

Број на вработени во моментот на
основање:
0

Сегашен број на вработени:
2
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7.2 PIRINOLI
ПРОФИЛ НА КОМПАНИЈАТА
Вид на процес:

Сегашен број на работници членови на
задругата:

преструктуирање/затворање

74

Локација:

Правна форма:

Рокавионе (Кунео)

задруга

Претходна дејност:

Обрт (дек. 2019):

Фабрика за хартија - специјализирана
за производство на обложен картон за
картонски кутии од рециклирани влакна, што
се користи само за пакување храна.

36.700.000,00 евра

Тековна дејност:

Лице за контакт:

Веб-страница:
www.pirinoli.it

иста

Силвано Карлето (претседател на задругата)

Датум на основање:
март 2015 година

Претходен број на вработени:
154

Број на вработени во моментот на
основање:
---

Сегашен број на вработени:
14

Број на работници членови на задругата
во моментот на основање:
70
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7.3 ARBIZZI
ПРОФИЛ НА КОМПАНИЈАТА
Вид на процес:

-Сегашен број на работници членови на
задругата:

отсуство на наследници

14

Локација:

Правна форма:

Корте Теџе (Реџо Емилија)

задруга

Претходна дејност:

Обрт (дек. 2018):

трговија со производи и материјали за
индустриско пакување и вршење исклучиво
на комерцијални активности, со примарен
фокус на изборот на иновативни и екоодржливи производи

10.118.504,00 евра (дек. 2019): 9.870.049,00 евра

Веб-страница:
www.arbizzi.it

Лице за контакт:

Тековна дејност:

Симоне Валиери (претседател на задругата)

иста

Датум на основање:
26 јуни 2014 година

Претходен број на вработени:
18

Број на вработени во моментот на
основање:
2

Сегашен број на вработени:
9

Број на работници членови на задругата
во моментот на основање:
16
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7.4 CALCESTRUZZI ERICINA LIBERA
ПРОФИЛ НА КОМПАНИЈАТА
Вид на процес:

Сегашен број на работници членови на
задругата:

конфискувана од организираниот криминал

8

Локација:

Правна форма:

Трапани

задруга

Претходна дејност:

Обрт (дек. 2019):

ексклузивно производство на мешавина од
цемент

1.136.00,00 евра

Веб-страница:

Тековна дејност:

www.calcestruzziericina.it

производство на мешавина од цемент и
хомогенизирана обнова на градежен отпад од
изградба и уривање. Сектор: градежен.

Лице за контакт:
Џакомо Месина (претседател на задругата)

Датум на основање:
2008 година

Претходен број на вработени:
15

Број на вработени во моментот на
основање:
0

Сегашен број на вработени:
4

Број на работници членови на задругата
во моментот на основање:
6
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III. Информации за земјата: Шпанија

1. НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ

Во Шпанија во моментов постојат два
работнички синдикати (Comisiones Obreras
–CC.OO - и Unión General de Trabajadores –
UGT-) коишто доброволно потпишаа Договор
за соработка со шпанското Здружение
на работнички друштва и инвестициски
компании со цел да соработуваат при
развојот на процесите на преструктуирање
и наследување на компаниите во полза на
вработените и да придонесат за поголема
стабилност и квалитет на работните места,
како и социјално понаклонет економски
развој. (Договор за соработка од 17 март 2014
година).

Во моментов, Шпанија нема глобална
регулаторна рамка којашто го опфаќа
пренесувањето на компаниите
кон вработените, без разлика дали
пренесувањето се врши заради
преструктуирање на компанијата или заради
предавање на имотот поради пензија.
Меѓутоа, постојат изолирани правни и
финансиски инструменти коишто, доколку се
користат координирано, може да ги зголемат
можностите за успешно предавање во овие
околности. Во Шпанија, регулаторната рамка
за трговски друштва со мнозинско учество на
нивните вработени или работнички друштва
е претставена преку шпанскиот закон 44/2015
за работнички друштва и компании во кои се
инвестира. Оваа законска рамка е идеална за
спроведување процеси коишто вклучуваат
преструктуирање и наследување на бизнисот
во полза на работниците во компанијата.

3. МЕХАНИЗМИ ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА
БИЗНИСОТ
3.1 Екосистем насочен кон пренесување
на бизнисот
Кога станува збор за релевантниот контекст
во Шпанија, постојат одредени автономни
региони и територии, како што е Гипузкоа,
каде што се појави нова форма на јавноприватна соработка. Општо земено, ова
има тенденција да го поттикне учеството
и заедничката одговорност на сите играчи
коишто се засегнати од одредена јавна акција
и/или интервенција, којашто, меѓу другото, е
насочена кон поттикнување територијална
консолидација на овие процеси.

2. УЛОГАТА НА ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА
РАБОТНИЦИТЕ
Овие тела имаат привилегирани информации
за компанијата, што ги прави клучни и
основни агенти за рано откривање на
процесот на преструктуирање на бизнисот
којшто произлегува од извесна економска
или финансиска состојба. Тие дури можат да
преземат и значајна улога при откривање
идно предавање на компанијата поради
планирано пензионирање на сопственикот/ците на компанијата.

Уште една улога којашто треба да се
потенцира е онаа на финансиските
институции во однос на нивниот капацитет да
откријат кризни ситуации во компанијата или
да предвидат процес на наследување поради
пензионирање. Шпанија нема потпишано
стабилни договори со финансиските
институции во полза на процесите на
пренесување на компаниите кон вработените.

Сепак, оваа улога не е регулирана или
дефинирана во постојните прописи за
работни односи или трговски прописи, што
сугерира дека лидерската улога којашто
овие лица можат да ја преземат во ваквите
процеси ќе зависи од нивната подготвеност
да бараат решенија базирани на учество на
работниците во компанијата.
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3.2 Пат

5.2 Клучни Пречки

Повеќето процеси на преструктуирање или
наследување на компанијата во полза на
вработените започнуваат со назначување на
гореспоменатите агенти, со што започнува
процес којшто се состои од следниве фази:

· Отсуство на претприемнички дух и
внатрешно лидерство.
· Ограниченост на финансиските средства на
работниците.
· Неможност да се понудат корпоративни
гаранции коишто ги ослободуваат
спонзорите од нудење лични гаранции.

Фаза 1. Остварливост на бизнисот.
Фаза 2. Даночна и финансиска анализа и
потрага по финансирање.
Фаза 3. Презентирање на планот пред
вработените.
Фаза 4. Извршување на планот.
Фаза 5. Консолидација на новиот проект.

6. РИЗИЦИ
· Неможност да се добијат потребните
економски и финансиски ресурси.
· Признавање и почитување на новата
организациска структура.

4. ФИНАНСИСКИ МЕХАНИЗМИ

· Неможност да се утврди професионалниот
статус на управните органи на компанијата.

· Еднократна исплата на надоместоци за
невработеност
· Капитализација преку FOGASA (Гарантен
фонд за плати)
· Даночни олеснувања за учество

· Неспособност на вработените да ја
препознаат и да ја почитуваат новата двојна
улога на акционерите и работниците.

5. КЛУЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И ПРЕЧКИ
5.1 Клучни елементи
· Доволно време за успешно решавање на
процесот.
· Свесност на агентите да бараат процесот
на преструктуирање или наследување да
се фокусира на работниците. Поддршка од
овие агенти.
· Внатрешно лидерство на работната
сила, улога којашто може да ја преземат
претставниците на работниците.
· Донесување економски мерки и
мерки за вработување неопходни за
успешно извршување на процесот на
преструктуирање.
· Обука на работници-акционери во нивната
двојна улога и поттикнување нова култура
и модел на корпоративно управување
базирани на транспарентност и учество.
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7. СТУДИИ НА СЛУЧАЈ
7.1 K1 Ekopaisaia
Обрт (декември 2019 година):

ПРОФИЛ НА КОМПАНИЈАТА
Вид на процес:

ЕУР 1,700,000

преструктуирање

Веб-страница:
Локација:

www.kimubat.eus

Азпеитија Гипузкоа Шпанија

Лице за контакт:
Претходна дејност:

Икер Гојкочеа Арана

Нема

Сегашна дејност:
просторно уредување, градинарство,
обука, иновација, истражување и развој на
активности поврзани со животната средина

Датум на основање:
18 јуни 2014 година

Претходен број на вработени:
Нема

Број на вработени при основање:
Нема

Моментален број на вработени:
23

Број на вработени-партнери при
основање:
Нема

Моментален број на вработени-партнери:
19 (сите вработени имаат договори на
неопределено време)
Правна форма: работничко друштво со
ограничена одговорност
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7.2 Metalher, S.L.L.
ПРОФИЛ НА КОМПАНИЈАТА
Вид на процес:

Правна форма:

наследување

работничко друштво со ограничена
одговорност

Локација:

Обрт (декември 2019 година):

Хернани Гипузкоа Шпанија

ЕУР 1.700.000

Претходна дејност:

Веб-страница:

металургија

http://metalhersl.com/

Сегашна дејност:

Лице за контакт:

изградба и монтажа на метални конструкции

Хуан Мари Гарсија Карера

Датум на основање:
1985 година

Претходен број на вработени:
15

Број на вработени при основање:
15

Моментален број на вработени:
16

Број на вработени-партнери при
основањето:
9

Моментален број на вработени-партнери:
9
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III. Информации за земјата: Северна Македонија

1. НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ
1.1 Историска позадина

на деловните активности, економската
состојба и вработеноста, особено мерките
за претпазливост во ситуации кога постои
закана од преструктуирање и потенцијални
промени во организацијата на работата или
во договорните односи, како и Директивата
за пренесување на претпријатија којашто
наметнува обврски кон работодавачите и
штити одредени права на вработените во
врска со одредени корпоративни трансакции.

Историјата на наследување и
преструктуирање на бизнисите во
Северна Македонија е тесно поврзана со
југословенскиот модел на социјализам
и процесите на приватизација и
трансформација коишто започнале во
времето на Југословенската федерација, а
продолжиле откако земјата ја стекна својата
независност во 1991. Меѓу најважните
карактеристики на овој модел е фактот
дека претпријатијата биле во општествена,
а не во државна сопственост. Непосредно
по стекнувањето независност, 85 проценти
од работните места во претпријатијата
припаѓале на претпријатијата во општествена
сопственост6. Овие процеси може да се
гледаат како позитивна последица којашто го
отвори патот за појава на денешната практика
за наследување бизниси.

1.3 Развој на национална политика
за вклучување на вработените во
наследувањето или преструктуирањето
на бизнисите
Иако постојната регулаторна рамка во
Северна Македонија ги препознава и
промовира консултирањето и учествувањето
на вработените, тоа и понатаму е недоволно
развиено во пракса. Клучниот предизвик во
иднина не е само од правна природа, туку е
предизвик за воспоставување институт за
учество на вработените во одлучувањето
во постојната рамка за правни и културни
индустриски односи.

1.2 Процес на интеграција во ЕУ
Процесот кон членство во ЕУ подразбира
Северна Македонија успешно да го
усогласи националното законодавството
со законодавството на ЕУ. Законодавството
во социјалната сфера на среден рок
вклучува постигнување минимални
стандарди во областите на трудовото
право, еднаквоста, здравјето и безбедноста
при работа и антидискриминација.
Исто така, ја вклучува и Директивата за
информирање и консултирање којашто
предвидува рамка за информирање и
консултирање на вработените на ниво
на претпријатие. Информирањето и
консултирањето се потребни за развојот

2. УЛОГАТА НА ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА
РАБОТНИЦИТЕ
Алатките, како што е шпанската „pago
único“ или италијанската Legge Marcorа
се покажаа како корисна поддршка на
вработените кои сакаат да ги откупат нивните
претпријатија. Исто така, постојат и други
понови финансиски инструменти, како
што се договори со компании за меѓусебна
гаранција или ново даночно законодавство
што го поттикнува преносот на бизнисот
на вработените, на пример во Гипузкоа
(Шпанија), коишто треба да се разгледаат
доколку промовираат и поддржуваат вакви
активности.

6 https://www.imf.org/en/Publications/WP/
Issues/2016/12/30/Enterprise-Restructuring-andTransition-Evidence-From-the-Former-YugoslavRepublic-of-16621
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3. СТУДИИ НА СЛУЧАЈ
3.1 Геталдус7
ПРОФИЛ НА КОМПАНИЈАТА
Вид на процес:

Број на вработени во моментот на
основање:

Геталдус АД Скопје помина низ процес на
наследување.

N/A

Сегашен број на вработени:
Локација:
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компанијата функционираше како работна
организација во рамките на Геталдус од
Загреб (Хрватска), која што работеше
во тогашна Југославија. По распадот на
земјата, вработените станаа акционери на
македонската компанија, а Геталудс АД Скопје
започна да работи како акционерско друштво.

Број на работници членови на задруга во
моментот на основање:
нема

Сегашен број на работници членови на
задруга:
нема

Сегашна дејност:
изработка, поправка, набавка и продажба
на сите видови диоптерски очила за
корекција на видот, контактни леќи и очила
за сонце од најразлични производители.
Во рамки на компанијата од 1996 година
функционира и приватната здравствена
установа – специјалистичка ординација по
офталмологија која што на клиентите им
овозможува целосна услуга.

Правна форма:
акционерско друштво

Обрт (дек. 2019):
44.430.913 денари

Веб-страница:
getaluds.mk (веб-страницата е во изработка)

Лице за контакт:

Претходна дејност:

Александар Павлески

Изработка, поправка и набавка со сите
видови диоптерски очила за корекција на
видот, контактни леќи и очила за сонце од
најразлични производители.

Датум на основање:
17.03.1983 година

Претходен број на вработени:
30

7 Оваа студија на случај е подготвена од Маја
Раванска (Паблик).
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III. Информации за земјата: Обединето Кралство

1. НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ
1.1 Однос на владата кон сопственоста на
вработените

бизнис сакаат да ја продадат компанијата и
избираат да ја продадат на своите вработени
и менаџментот. Понекогаш ова е мотивирано
од желбата да се зачуваат бизнисите на
локално ниво. Некогаш пак, причините се од
културолошка природа. На пример, некои
медиумски компании ја избираат сопственоста
на вработените како алтернатива на можноста
да бидат откупени од поголеми компании.

Сопствениците коишто ќе продадат 50
проценти или повеќе од нивната компанија на
Трустот за сопственост на вработените (ТСВ)
се ослободени од данок на капитална добивка
за порастот на вредноста, додека фирмите со
најмалку 50 проценти сопственост од страна
на труст добија можност да им доделат на
вработените акции за учество во профитот
кои се ослободени од данок на добивка во
вредност до 3.600 фунти секоја година.

4. ФИНАНСИСКИ МЕХАНИЗМИ
Поради недоволната информираност
и разбирање за СВ, банките и другите
финансиери честопати не се подготвени да
инвестираат во бизниси во сопственост на
вработените.

1.2 Државни/регионални политики
Во Англија, поддршката за компаниите
првенствено се обезбедува преку локални
партнерства фокусирани на локалната
власт и клучните чинители, обично преку
центри за раст што се формирани за цели на
соработка со бизнисите.

5. КЛУЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И ПРЕЧКИ
5.1 Клучни елементи
Клучни елементи - чекори - за успешен
пренос на бизнисот кон вработените се:
· да се провери дали откупот е реална опција
која што е поддржана од сопственикот и
вработените
· ако да, треба да се подготви детален план и
да се бараат стручни совети,
· треба да се утврди прелиминарна
временска рамка за откупот,
· треба детално се преговара за цената и
условите на договорот,
· треба да се потпишат конечните документи,
да се утврдат финансиски аранжмани и да
се склучи зделката.

2. УЛОГАТА НА ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА
РАБОТНИЦИТЕ
Многу бизниси во сопственост на
вработените ги признаваат синдикалните
организации, а некои имаат значајно членство
во синдикатите; други вработуваат малку или
немаат членови на синдикални организации.
Ниту еден аспект на компаниите во
сопственост на вработените не ја исклучува
улогата на синдикалните организации.8

3. МЕХАНИЗМИ ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА
БИЗНИСОТ
3.1 Начини за стекнување сопственост на
вработените, клучни двигатели

5.2 Клучни пречки
Главните пречки за сопственост на
вработените во Обединетото Кралство се
информираноста и разбирањето, како и
организациската подготвеност.

Слободно може да се каже дека најчестиот
двигател на сопственост на вработените
е наследувањето на бизнисот. Обично,
претприемачите или сопствениците на семеен

6. РИЗИЦИ
· Кризни состојби

8 https://employeeownership.co.uk/faqs/
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7. СТУДИИ НА СЛУЧАЈ
7.1 CWMNI DA
Правна форма:

ПРОФИЛ НА КОМПАНИЈАТА
Вид на процес:

Друштво со ограничена одговорност

наследување

Обрт (дек. 2019):
Локација:

5 милиони британски фунти

Кернарфон. ОК

Веб-страница:
Претходна дејност:

cwmnida.cymru

телевизиска продукциска куќа

Лице за контакт:
Сегашна дејност:

Дилан Хјуз

телевизиска продукциска куќа

Датум на основање:
декември 2018 година

Претходен број на вработени:
50

Број на вработени во моментот на
основање:
50

Сегашен број на вработени:
50

Број на работници членови на задругата
во моментот на основање:
0

Сегашен број на работници членови на
задруга:
0
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7.2 ITEC
ПРОФИЛ НА КОМПАНИЈАТА
Вид на процес:

Правна форма:
друштво со ограничена одговорност

наследување

Обрт (дек. 2019):

Локација:

13 милиони британски фунти

Кардиф, ОК (работи во Велс и Англија)

Веб-страница:

Претходна дејност:

itecskills.co.uk

програми за обука и практикантска работа

Лице за контакт:

Сегашна дејност:

Стив Дојл

програми за обука и практикантска работа

Датум на основање:
февруари 2019 година

Претходен број на вработени:
35 (2007)

Број на вработени во моментот на
основање:
140

Сегашен број на вработени:
150

Број на работници членови на задругата
во моментот на основање:
0

Сегашен број на работници членови на
задруга:
0
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IV. Заклучоци
Како што може да се види, успешните постапки за откуп на претпријатија од страна на
вработените (ОПВ) не можат да се случат без одредени клучни елементи, а соодветно
остварените права на информирање, консултирање и учествување (ИКУ) се дел од секоја
успешна приказна.
Проектот in4bte започна пред кризата предизвикана од пандемијата на „Ковид-19“. Како што
и самите бројки веќе почнаа да покажуваат, пандемијата на „Ковид-19“ предизвика економска
криза којашто е подлабока и од финансиската криза во 2008 година и остави горчливи
последици како врз работните места, така и врз целокупната работна сила.
Повеќето студии на случај што се вклучени во проектот in4bte веќе беа изработени кога
економските последици од појавата на „Ковид“ ги погодија компаниите. По само неколку
месеци од појавата на третиот бран, не можеме да извлечеме општи заклучоци за кризите на
компаниите и правата на ИКУ, но очигледно е дека голем број компании западнаа во криза
којашто ги забрза процесите на ОПВ, особено во земји како Шпанија.
Може да се забележи и дека националните влади во погодените земји се обидоа да ја надминат
кризата и на некој начин да им помогнат на компаниите.
На ниво на компанија, како што можеме да видиме, соодветно остварените права на
информирање и консултирање, како и правата на учествување, главно се сметаат за нешто
што придонесува за успехот на компанијата или групацијата и претставува основен елемент на
демократијата на работното место. Од друга страна, особено од аспект на управувањето, ова
не е секогаш случај, дури ни во мирни времиња. Во кризни ситуации, преживувањето секогаш
доаѓа на прво место, па оттука не е лесно да се заштитат правата на ИКУ.
Во исто време, постојат неколку компании во кои сопствениците во блиска иднина ќе се соочат
со процес на наследување. ОПВ, исто така, претставува одлична алтернатива во овие ситуации,
меѓутоа, улогата којашто правата на информирање, консултирање и учествување ја имаат во
компанијата може да биде клучна за успехот на процесот. Транспарентната комуникација и
управување го прави успешното исполнување на процесот на ОПВ многу поостварливо. Згора
на тоа, правото на информирање и консултирање не само што игра важна улога во процесот на
ОПВ, туку има влијание и врз времето во кое тој ќе се реализира.
Всушност, социјалните партнери, особено синдикалците, за време на обичните консултации
би можеле навремено да ги откријат вистинските долгорочни намери на компанијата и, пред
конечното прогласување криза или можноста за започнување процес на наследување, да ја
подигнат свеста и да ги организираат и насочат работниците кон евентуално прибегнување кон
ОПВ.
Третите страни и алатки понудени во правните, даночните и финансиските рамки се исто така
клучни за успешно преземање на компаниите.
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Права на информирање, консултирање
и учествување како фактор за успех
во пренесувањето на бизнисите
кон вработените во мали и средни
претпријатија

In4BTE - Договор за грант бр. VS/2019/0044. Овој проект е кофинансиран од Европската Унија.
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