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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 криза1

1 Ова поглавје го напишаа Климентина Илијевски, Александра Иловска (Паблик) и Мелинда Келемен (Diesis
Network).

1. ИСТОРИЈАТ
1.1. Вовед

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.

Секоја година во економијата на ЕУ, илјадници
претпријатија се соочуваат со процес
на преструктуирање или наследување.
Во студијата Бизнис динамика: стартапи,
пренесување на бизниси и стечај, објавена
од Европската комисија во 2011 година, се
проценува дека во ЕУ на годишно ниво се
врши пренесување на 450.000 претпријатија,
коишто обезбедуваат 2 милиони работни
места. ЕУ може да изгуби околу 150.000 вакви
претпријатија на годишно ниво, односно
600.000 работни места, бидејќи нивните
сопственици се пензионираат, отвораат
нов бизнис или бараат други можности, но
не можат да најдат некого да ги преземе
нивните фирми (Socioeco, 2013). Особено во
време на долготрајни економски кризи и
штедење, промените на дејноста од страна на
работниците и претпријатијата обновени од
страна на работниците се начини за директно
справување со постојаниот недостаток на
работни места и невработеноста, зголемените
стапки на затворање фирми и прашањата
поврзани со пренесување на бизнисите. Тие,
исто така, сугерираат начини за враќање
на економската контрола во рацете на
работниците и заедниците преку практики
на колективно претприемништво (Euricse,
2017).

Финансиските кризи од 2008 година во
неколку делови на светот беа проследени
со бран на банкротства коишто им нанесоа
голема штета на работниците, сопствениците
на бизниси и заедниците. Финансиските
кризи и кредитната криза којашто тие ја
предизвикаа честопати доведуваат до
затворање на претпријатија коишто се
одржливи и имаат економски потенцијал,
но немаат ликвидност. Оваа ситуација
ги натера работниците во различни
земји да одговорат на овие ситуации со
здружување на нивните ресурси заради
рекапитализација на нивните ослабени
работни места и продолжување со работа.
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.

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
7
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2. КОНТЕКСТ НА ПОЛИТИКАТА НА ЕУ
Општ преглед на правата на информирање,
консултирање и учествување

Овие права не се регулираат само со
Директивите: правото да се биде информиран
и консултиран се смета за основно право,
коешто е загарантирано со Европската
социјална повелба. Правата на работниците
главно се појавија во 1961 година, а потоа
и во дополнителниот протокол во 1988
година, но соодветна правна основа за
правата на претставниците на работниците
во претпријатијата најпосле беше обезбедена
со ревидираната Повелба во 1996 година.
Овие права се појавуваат и во Повелбата
за основните права на Европска унија
(2012/C 326/02) под наслов 4 „Солидарност“
и во Повелбата на заедницата за основните
социјални права на работниците (веќе не е во
сила). Социјалниот дијалог и вклучувањето
на работниците се вклучени и во Европскиот
столб за социјални права објавен во 2017
година, според Поглавје 2 „услови за работа“.

Вклучувањето на вработените подразбира
права на информирање, консултирање
и учествување на работниците, коишто
најчесто се нарекуваат права на 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. Во
однос на правната рамка, овие права не
се дадени автоматски, туку требаше да се
помине долг пат за да се достигне нивото
на права коешто го имаат работниците
во денешно време, барем во правна
смисла. Спроведувањето на овие права во
националното законодавство значително
се разликуваше од практикувањето на овие
права во секојдневниот живот, движејќи се од
обезбедување само минимални стандарди до
многу силни права на учество на вработените
во управувањето (кодетерминација).

Четирите главни европски директиви
поврзани со правата на информирање и
консултирање се:
• директивата за воведување мерки
за поттикнување на подобрувања во
безбедноста и здравјето на работниците
работното место (89/391/ЕЕЗ),
• директивата за вклучување на вработените
во Европската компанија (2001/86/ЕЗ)
• европската рамковна директива за
информирање и консултирање (2002/14/ЕЗ).
• директивата за европски работни совети
(2009/38/ЕЗ)

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“.
Поминаа 15 години до изготвувањето на
првата Директива во 1989 година. Во 2021
година, постојат повеќе од 15 Директиви
на ЕУ коишто ги регулираат правата на
информирање и консултирање или/и
учествување на работниците на ниво на
компанија, додека вкупно 37 законодавства
на ЕУ на некој начин се однесуваат на правата
на ИКУ.

Овие регулативи се однесуваат само на
правата на информирање и консултирање
и требаше да помине извесно време додека
правата за учество на ниво на одбор не
им беа правно доделени на работниците.
Правата на учество подразбираа право на
вработените или нивните претставници да
изберат или да именуваат одредени членови
на надзорниот или административниот орган
на компанијата или право да препорачаат
8

и/или да се спротивстават на именувањето
на одредени или на сите членови на овие
одбори.

Кои се областите за кои работниците имаат
право да бидат информирани? Според
Рамковната директива за информирање и
консултирање (2002/14/ЕЗ):

И покрај тоа што застапувањето на
работниците на ниво на одбор се среќава
во 19 од 28 земји на ЕУ2, до 2004 година
(воведување на Директивата за Статутот на
Европската компанија) немаше европски
стандард за учество на работниците во
надзорниот одбор или во одборот на
директори.

• неодамнешниот и потенцијалниот развој
на активностите и економската состојба на
претпријатието или организацијата,
• ситуацијата, структурата и потенцијалниот
развој на работните места во претпријатието
или организацијата и сите предвидени
мерки за претпазливост, особено кога
постои закана за работните места,

Најновата релевантна Директива 2019/1152
е за транспарентни и предвидливи услови
за работа во Европската унија. Директивата
не се однесува на индивидуалните, туку на
колективните права, но сепак е важна во
поглед на воспоставување нови права, како
што се ограничувања на пробниот период,
забрана за клаузули за ексклузивност, како
и навремено информирање за распоредот
на работа за сите работници во сите форми
на работа, вклучувајќи ги и работниците во
нестандардни форми на вработување.

• одлуки коишто најверојатно ќе доведат до
суштински промени во организацијата на
работата или во договорните односи.
На европско ниво, воведувањето на Директивата
за европски работни совети (94/45/ЕЗ) во 1994
година претставуваше важен чекор. Европските
работнички совети се органи коишто ги
застапуваат вработените во компанија којашто
работи во најмалку две земји членки на ЕУ.
Европскиот работен совет обезбедува, во рамки
на група со компании во најмалку две земји
членки, дека работниците во сите европски
земји се информирани и консултирани од
раководството во однос на напредокот на
бизнисот и во однос на каква било значајна
одлука на европско ниво, којашто може да
влијае на нивното работно места или услови
за работа. Новите правила на Директивата
2009/38/ЕЗ (наречена „преработена“ Директива)
беа донесени во 2009 година, а влегоа во сила
во 2011 година. Меѓу другото, преработената
директива предвидува заедничко разбирање на
дефинициите како што е онаа за „информации“
и ги обврзува работодавачите да ги обучуваат
членовите на ЕРС. Европската конфедерација
на синдикати (EКС) се обидува да ја задржи
актуелноста на ова прашање во политичката
агенда. ЕКС, исто така, издаде позиционен
документ во 2017 година за полесно
прилагодување на дигиталната ера.

Покрај четирите главни европски директиви,
низа други директиви обезбедуваат право на
информирање и консултирање на работниците
во специфични ситуации, на пр. во случај на
колективен технолошки вишок (98/59/ЕЗ) или
пренесување на претпријатие (2001/23/ЕЗ).
За жал, Пакетот закони за трговски друштва
(Директива (ЕУ) 2017/1132) којшто се однесува
на прекугранични промени на дејноста,
спојувања и поделби, како и придружните
дигитални алатки и процеси во законот за
трговски друштва не успеаја правилно да ги
адресираат правата на ИКУ.

2 Во времето на објавувањето на извештајот,
Велика Британија сè уште се сметаше за земја
членка на ЕУ.
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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
Во однос на правата на учество во европски
контекст, главната цел на Статутот на Европската
компанија (ЕЗ 2157/2001) е да им овозможи
на компаниите да ги вршат своите деловни
активности на прекугранична основа во Европа
под истиот корпоративен режим. Придружната
Директива за Статутот на Европската компанија
(2001/86/EЗ) вклучува задолжителни преговори
за вклучување на работниците во Европската
компанија, вклучително и застапување на
работната сила на ниво на одбор, доколку тоа
е применливо (односно, доколку компанијата
има вработени). Со воведувањето на статутот
на Европската компанија, стана очигледно
дека Европските компании не стекнаа голема
популарност - особено кога станува збор за
Европски компании со вработени.

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.
Конкретно, откупувањето претпријатија од
страна на вработените, коешто се случува
кога вработените стекнуваат сопственост
и контрола над одредена компанија,
претставува иновативен начин преку кој
вработените можат да се обидат да ги
спасат компаниите коишто се соочуваат со
затворање, да ги задржат своите работни
места и да се осигураат дека експертизата
стекната со долгогодишното работење
не е залудно потрошена. Истражувањата
покажуваат дека во период од четири години
вработените во бизнисите коишто се во
сопственост на вработените ја зголемиле
својата продуктивност за 33 проценти, како
резултат на тоа што ја делат сопственоста и
контролата над бизнисите, додека вработените
во конвенционалните бизниси се подобриле
за само 17 проценти5.Во зависност од
националната правна рамка, постои можност
вработените вклучени во откупувањето
претпријатија од страна на вработените да
треба прво да формираат нов субјект со цел
да ги исполнат законските услови за купување
на целиот или дел од првобитниот бизнис. Во
поедноставни откупувања претпријатија од
страна на вработените, новиот субјект може
да биде привремено здружение на вработени
(коешто најчесто е во потрага по нови
инвеститори) или пак вработените можат да
формираат ново правно лице, коешто најчесто
е работна задруга. Наместо да се соочат со
неизвесноста од губење на работното место,
работниците во многу земји на ЕУ се одлучија
за оваа стратегија за да ја зајакнат економската
активност на нивната компанија за време

Oткупување на претпријатието од страна
на работниците и права на ИКУ
Oткупувањето претпријатија од страна на
работниците се појавува за време на економска
криза како алтернативна алатка за одржување
на работните места и производството3. 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) 4. Иако не постои

3 https://www.researchgate.net/
publication/317663285_Workers’_buyout_the_Italian_
experience_1986-2016
4 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.

5 https://www.uk.coop/sites/default/files/uploads/
attachments/8364_cuk_simply_buyout_prf4b_0.pdf
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на финансиската криза од 2007-2008 година.
Доказите исто така покажуваат дека високото
членство во синдикати има тенденција да ги
олесни таквите процеси.

консултирани и да гласаат за плановите
поврзани со процесите на преструктуирање,
но не се однесува директно на откупувањето
претпријатија од страна на вработените во
случаи на планови за преструктуирање и
несолвентност.

Имајќи го предвид поширокиот контекст на
политиката на ЕУ, по триесетгодишна дискусија
поткрепена од посветеноста на Советот да
ги интегрира финансиските пазари на ЕУ,
во 2004 година Европската унија ја донесе
Директивата 2004/25/ЕЗ за понудите за
преземање. Земјите членки требаше да ја
транспонираат Директивата 2004/25/ЕЗ за
преземање во националното законодавство
до 20 мај 2006 година. Директивата 2004/25/
ЕЗ ги регулира понудите за преземање, но
не утврдува детали во врска со ситуациите
во кои понудувачот за преземање се состои
од вработени на таргетираната компанија.
Иако 23-те члена на Директивата се претежно
дизајнирани да ги заштитат интересите
на акционерите (особено малцинските
акционери) и да помогнат во зголемување на
конкуренцијата, постојат законски одредби во
рамките на законодавството коишто директно
се однесуваат и на правата и на обврските
на вработените. Членот 14 наведува дека
вработените и на понудувачот за преземање
и на таргетираната компанија треба да бидат
известени за понудата за преземање. Со цел
да му се помогне на овој процес, Законот ја
нагласува потребата од придржување и кон
националните одредби и кон законодавството
на ЕУ во врска со информирањето и
консултирањето со вработените. Три закони
се релевантни во однос на правото на ЕУ. Тука
спаѓаат Директивата 98/59/ЕЗ за колективен
технолошки вишок, Директивата 94/45/ЕЗ за
Европските работнички совети и Директивата
2002/14/ЕЗ за информирање и консултирање
на вработените.

Со оваа правна основа, се очекува дека
процесот на корпоративно преструктуирање
ќе се одвива понепречено, што ќе резултира
со унапредување на конкуренцијата двата фактори се сметаат за суштински во
создавањето побројни и подобри работни
места опфатени со Лисабонската стратегија.
Со цел да се ограничи несигурноста на
работните места, во Директивата 2001/23/EЗ1
на Советот се наведени две основни правила
во случаи на пренесување на претпријатија:
прво, правата и обврските на преносителот,
коишто произлегуваат од работниот однос
којшто е во сила на датумот на пренесувањето,
се пренесуваат на стекнувачот; и второ,
пренесувањето на претпријатието, само по
себе, не може да претставува валидна основа
за прекин на работниот однос од страна на
преносителот или стекнувачот (Фридленд, 507).
Дополнително, како што сугерираше Барнард
(2012, 579), „третиот столб“ на заштита на
вработените во случај на пренесувањето на
претпријатија се појави во форма на обврска на
преносителот и стекнувачот да ги информира
и да ги консултира претставниците на
вработените во врска со планираната промена.
Главната цел на овој извештај е да обезбеди
информации за земјите и добрите
практики насочени кон надминување на сè
понагласената финансиска криза којашто
е последица на пандемијата на Ковид-19,
преку мерки коишто се насочени кон
обезбедување поддршка на вработените при
здружувањето на нивните ресурси за цели
на рекапитализација на нивните ослабени
работни места и продолжување со работата.

Во поново време, предлогот за рамковна
директива за несолвентност (КОМ (2016)
723 последна верзија) има за цел да го
зајакне правото на работниците да бидат
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II.
Важноста на моделот
на управување и
принципите на
транспарентност
за промовирање
на учеството на
вработените како
конкурентен елемент6

6 Ова поглавје го напишаа Анабел Јолди и Јоне Нолте (ASLE).

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

вработените; тоа всушност подразбира
активно вклучување на работниците при
идентификување, анализирање и решавање
на проблемите коишто претставуваат
пречка за постигнувањето на деловните
цели.

ЕУ остави длабока трага врз историјата
на Европа и менталитетот на нејзините
граѓани и продолжува да го прави тоа
во форма на досега невиден систем на
единствена политичка интеграција. ЕУ,
којашто е во постојан развој, моментално е
конституирана врз основа на три основни
области: политичка Европа, економска
Европа и социјална Европа. Доказ за тоа е
фактот дека веќе речиси четири децении,
социјалната кохезија е една од најважните
цели на ЕУ, којашто не само што остана
релевантна, туку и во моментов претставува
една од главните потпори на нејзиното
политичко дејствување.

Управување, учество и
конкурентност во бизнисите
Општо земено, учеството во организациите
се дели на три модалитети: учество во
управувањето, заработката и сопственоста.
Во практика, различните форми на учество
се меѓусебно поврзани и честопати
еволуцијата на едната форма на учество
води кон еволуција на другата форма на
учество.
Постојат различни аспекти коишто
можат да ги натераат компаниите да им
овозможат на вработените да учествуваат
во сопственоста. Во прилог на нивното
првично убедување или филозофија
на учество, моделите на сопственост
на вработените може да се забрзаат со
потребата да се овозможи задржување
на талентите, да се придонесе кон
генерирање поголема вклученост, чувство
на припадност и инволвираност од страна
на луѓето, олеснување на генерациското
наследување на сопственоста или
гарантирање на континуитетот на деловната
активност.

Управување од аспект на учество
„Ефективното управување подразбира
воспоставување похоризонтални процеси
на управување, тимска работа и вклучување
и инволвирање вработени и социјални
играчи во процесот на донесување одлуки“.
Во денешно време, бизнисите се соочуваат
со жестока конкуренција за да преживеат
и да се истакнат. Токму затоа клучот
за постигнување извонредност е да се
развијат глобални стратегии наменети за
постојано подобрување на организациските
процеси. Сепак, една од главните пречки
коишто мора да се надминат на патот
кон постигнување извонредност е да
се обезбедат и да се одржат на долг рок
токму учеството и посветеноста на сите
вработени.

Сопственоста на вработените придонесува
за генерирање бенефиции за работниците,
деловната конкурентност и самиот регион и
токму затоа Европската комисија го вклучи
учеството на работниците како основен
елемент на корпоративното управување.
Сепак, успехот на моделите на учество
зависи од неколку точки на влијание, при
што витална улога ќе играат заемната
доверба и одговорност на сите страни.

Донесувањето стратегија којашто го
промовира учеството на вработените
не значи дека сите поголеми или пак
помали проблеми ќе се префрлат на
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II. Важноста на моделот на управување и принципите на транспарентност за
промовирање на учеството на вработените како конкурентен елемент

Создавање средини на доверба

канализирање на конфликтот, фокусирајќи
се на идентификување, разјаснување и
управување на заедничките интереси на
страните, каде што тоа е применливо.

Несомнено, главниот клуч за успехот
на управувањето базирано на учество е
создавањето средина на доверба.

Учеството во управувањето со бизнисот
отсекогаш се наоѓало надвор од надлежноста
на унитарните претставнички тела без да е во
спротивност со фактот дека, поради важноста
на одредени деловни одлуки во однос на
еволуцијата на работните места или иднината
на бизнисот, законот утврди постапка за
незадолжителна прелиминарна консултација
и дека најчесто треба задолжително да
се обезбедат одредени информации до
претставниците на работниците.

Ефективното управување со комуникацијата
може да ја генерира и да ја подобри
довербата во даден контекст. Комуникацијата
има моќ да влијае врз поединците и капацитет
да генерира и да ја одржува довербата, но
и да ја изгуби кога постојат недоследности
помеѓу зборовите и делата или пак кога
пораките се восприемаат како недостижни
ветувања или имаат манипулативни
призвуци. Односот помеѓу комуникацијата и
довербата ќе зависи од тоа колку е ефикасна
комуникацијата при креирањето на нејзините
стратегии и пораки.

Овој модел е концептуално различен
од заедничкото управување, каде што
работниците се интегрираат во бизнисот
заради активно учество во процесот на
донесување одлуки преку заеднички одлуки
или заеднички шеми за управување.

Довербата се покажа како едно од
најценетите и најсеопфатните нематеријални
средства за компаниите и институциите,
коешто изискува поспецифични и посложени
стратегии за комуникација.

Моделот за заедничко управување укажува на
зрелост во работните односи и во моделите
на управување, при што помага да се премине
преку сегашната рамка на работните односи
преку воспоставување односи на доверба
и поголемо разбирање меѓу страните, како
и да се направи премин од модел базиран
на конфронтација во модел базиран на
соработка, транспарентност и заедничко
донесување одлуки, како и заедничката
одговорност којашто произлегува од
сево ова. Ова е моделот кон кој треба да
се стремиме за да го подобриме моделот
на управување и да постигнеме поголема
деловна конкурентност.

Управување и претставнички тела
на вработените
Уште од средината на 70-тите години почнаа
да се појавуваат голем број различни
иницијативи во различни земји на ЕУ за
промоција на учеството на работниците и
обезбедување поголемо ниво на демократија
во работните односи. Ваквата транзиција
несомнено бара да се создаде поширок
контекст на кооперативни работни односи,
којшто се базира на меѓусебна доверба.
Но, важно е да се нагласи дека потрагата
по ваквите контексти не го негира
постоењето на спротивставени интереси
како основна парадигма на демократскиот
систем. Подеднакво вреди да се спомене
и дека прифаќањето на оваа реалност е
компатибилно со стремежот кон практики и
алатки коишто овозможуваат поефективно
14
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7 Ова поглавје го напишаа Јулија Симеонова и Асија Гонева (CITUB).
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1. НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ
1.1 Државна политика во корист на
вклучувањето на вработените во
преструктуирањето

само со синдикалните организации или
само со претставниците на работниците и
вработените според член 7 став 2 во случаите
предвидени со закон, во случај да нема
синдикални организации или претставници
според член 7 став 2 во претпријатието
или некои од нив одбиваат да учествуваат
во процедурата за информирање и
консултирање.

Право на информирање и консултирање
Обезбедувањето на правото на информирање
и консултирање е предвидено во Законот
за работни односи8 . Се назначуваат
претставници на работниците и вработените
за информирање и консултирање во
согласност со член 7а (*) (нов - SG 48/06, во
сила од 01.07.2006 година) (1) (дополнување
– SG 7/12). Во претпријатија, вклучувајќи и
во агенции за привремено вработување, со
50 и повеќе работници и вработени, како
и во организациски и економски одделени
единици на претпријатија со 20 и повеќе
работници и вработени, во согласност со
член 130в и 130г, Генералното собрание, од
своите членовите избира претставници на
работниците и вработените за информирање
и консултирање. Годишното собрание може
да ги доделува функциите според став 1
на претставниците, определени од страна
на управувачките тела на синдикалните
организации, или на претставниците на
работниците и вработените според член 7,
став 2 2.

(3) Синдикалните организации и
претставниците на работниците и
вработените според член 7 и 7а се должни да
ги запознаат работниците и вработените со
информациите добиени од работодавачот,
како и да го земат предвид нивното мислење
при спроведувањето на консултациите.
(4) 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.
(5) 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.

Во согласност со член 130 (нов, SG 25/2001;
нов -SG 48/06, во сила од 01.07.2006 година) (1)
Работодавачот се обврзува да им ги обезбеди
информациите што се бараат со закон на
синдикалните организации и претставниците
на работниците и вработените според член
7 и 7а во претпријатието, како и да спроведе
консултации со нив.

Процедурите за информирање и
консултирање се во согласност со
директивите на Европската унија, Европската
социјална повелба и Конвенцијата на МОТ бр.
158 од 1982 година.

(2) Работодавачот обезбедува информации,
спроведува консултации и координација

Политичка и законодавна рамка

1.2 Социјална и солидарна економија во
Бугарија

Националниот концепт за социјална
економија беше донесен од Советот на
министри во април 2012 година проследен
со Акциони планови за социјална економија
2014-2015, 2016-2017, 2018-2019, донесени

8 https://www.mlsp.government.bg/index.
php?section=CONTENT&I=359&lang=_eng
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пред економските цели; 2. здружение
за јавна и/или колективна корист;
3. публицитет и транспарентност; 4.
независност од државните органи; 5.
учество на членовите, работниците или
вработените во донесувањето менаџерски
одлуки.

од Советот на министри и Постојана
меѓуинституционална работна група со
Министерот за труд и социјална политика (од
јули, 2014 година).
Законот за социјални и солидарни
претпријатија, SG. 91 од 02.11.2018
година, предвидува односи со јавноста
поврзани со социјалната и солидарната
економија, видовите субјекти и мерките за
унапредување и условите и процедурите на
дејноста на социјалните претпријатија.

Субјектите на социјална и солидарна
економија вклучуваат задруги, непрофитни
правни лица коишто работат за јавна корист и
социјални претпријатија.
Социјалните претпријатија од Класа А и
Класа А+, врз основа на исполнувањето
на барањата: се ангажирани во социјална
активност којашто креира социјална додадена
вредност утврдена според методологијата
издадена од Министерот за труд и социјална
политика; се управуваат на транспарентен
начин со учество на членовите, работниците
или вработените во донесувањето одлуки
според процедура утврдена во статутот
на претпријатието, статутите или друг
законски документ; позитивното финансиско
салдо на претпријатието по оданочување
за последниот период на известување се
троши над 50% и не помалку од 7.500 лева за
социјална активност или намена; не помалку
од 30% и не помалку од 3 лица вработени во
претпријатието на денот на започнување на
правните работни односи се од ранливите
групи; социјалните претпријатија од класа
А+ ги исполнуваат барањата или условите
за социјално претпријатие од класа А.
Министерот за труд и социјална политика и
локалните власти ги поттикнуваат субјектите
на социјална и солидарна економија и
обезбедуваат поддршка.

Тој има за цел да го промовира развојот
на социјална и солидарна економија како
гранка на економијата со посебни правила за:
подобрување на пристапот до вработување
и обука за стекнување или подобрување
на професионалната квалификација
насочена кон подигнување на животниот
стандард; создавање услови за поддршка
на социјалната вклученост и независниот
начин на живот; намалување на социјалната
нееднаквост и одржлив територијален развој.
Законот: воведува правни дефиниции;
презема мерки за охрабрување; води кон
подобрени статистички информации; се
однесува на категориите на социјални
претпријатија и ранливи групи на луѓе во
доменот на социјално претприемништво.

Закон за социјални и солидарни
претпријатија (2018)
Социјалната и солидарна економија е форма
на претприемништво насочена кон
една или повеќе социјални активности
и/или социјални цели, вклучително и
преку производство на разни стоки
или обезбедување услуги во соработка
со државни или локални власти, или
независно.

Законот за социјални и солидарни
претпријатија ги опфаќа следниве
ранливи групи: а) лица со траен инвалидитет;
б) долгорочно невработени лица со право да
примаат месечна социјална помош според
Законот за социјална помош и правилата за

Начелата на социјалната и солидарна
економија се: 1. предност на социјалните
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негово спроведување; в) лица под 29 години
без претходно професионално искуство; г)
лица сместени надвор од нивните семејства
според процедурата од член 26 од Законот за
заштита на децата, вклучително и откако ќе
заврши сместувањето; д) невработени лица
над 55 години регистрирани во Дирекцијата
за вработување; ѓ) лица кои одгледуваат
деца со траен инвалидитет и кои примаат
помош во согласност со член 8д од Законот
за семеен додаток за деца; е) лица кои
отслужиле затворска казна за период не
помал од 5 години ако нивната казна истекла
во последните три години по вработувањето;
ж) лица зависници од алкохол или дрога кои
успешно завршиле третман или програма
за психосоцијална рехабилитација во
последните две години пред вработувањето
што се потврдува со документ издаден од
лицата каде што се одвивал третманот на
психосоцијална рехабилитација; з) бездомни
лица во смисла наведена во точка 1 од § 1 од
Дополнителните одредби; ѕ) странци на кои
им е даден азил во Република Бугарија според
процедурата од Законот за азил и бегалци во
последните 3 години по вработувањето; и)
лица на кои им е доделен статус на посебна
заштита според процедурата предвидена со
Законот за борба против трговијата со луѓе; ј)
лица жртви на семејно насилство во смисла
наведена во Законот за заштита од семејно
насилство.

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.

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 сојузи9.
Националниот сојуз на работнички и
производителски задруги (НСРПЗ)10 има
125-годишна историја и национално
претставништво. Тој е поврзан со
Меѓународната алијанса на задруги,
Меѓународната организација за индустриски
и услужни задруги (CICOPA), Cooperatives
Europe, CECOP-CICOPA Europe. Вклучува
212 задруги од сите региони на земјата,
30 специјализирани задруги на лица со
инвалидитет, 14 регионални синдикати и
повеќе од 7 800 членови на задруги.
Во 2013 година, НСРПЗ започна политика
за продлабочување на соработката со
бугарските општини. До денес, Сојузот има
склучено договори со повеќе од 24 општини
во Бугарија, вклучително и сите поголеми
градови во регионот.

Електронската платформа / Дигитален
кластер е иновативен пристап кој
комбинира онлајн продавница и социјална
мрежа! Ги поттикнува учесниците да ги нудат
своите стоки и услуги на лесен и достапен
начин, да бараат лична комуникација со
сегашните и идните клиенти, да најдат
соодветна високо квалификувана работна
сила, да ги прошират хоризонтите на
деловното претприемништво и секогаш да
бидат во тек со најновите информации во
земјата и странство.

Од 2018 година, по иницијатива на НСРПЗ,

9 http://www.coopilot-project.eu/wp-content/
uploads/2017/10/National-Report-BULGARIACOOPilot.pdf
10 www.uniontpk.com
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започна одржувањето на Регионални форуми
за социјално претприемништво како дел од
Планот за социјална економија на Советот
на министри на Република Бугарија. Тие се
спроведуваат заедно со Министерството за
труд и социјална политика.

ја обработуваат земјата на модерен начин и
да ја зголемат нејзината плодност. Немаше
опрема, немаше индустриско наводнување
на култури, минералните ѓубрива воопшто
не беа познати, а одгледуваните сорти на
култури беа со слаб потенцијал.

2. УЛОГАТА НА ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА
РАБОТНИЦИТЕ

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.

Улогата е утврдена во членовите 123, 130а,
130б од Законот за работни односи (дел II)11.
Законот за работни односи, (член 123) опфаќа
различни видови на пренесување на бизниси,
вклучително и пренос на средства.
Работодавачот којшто го пренесува бизнисот
треба да ги достави информациите најмалку
2 месеци пред почетокот на промената,
и во сите случаи најмалку 2 месеци пред
вработените директно да бидат засегнати од
промената на работните услови и работните
односи.

3. СОСТОЈБИ НА КРИЗА РЕШЕНИ СО
АКТИВНА ВКЛУЧЕНОСТ

Беше даден соодветен простор за развој
на земјоделските науки, хемизација на
производството, воведување модерни сорти
на растенија и животински видови. Државата
исто така преземаше опсежни мерки за
вработување кадар - 22 464 специјалисти со
високо образование работеа во овој сектор.
Имаше и добро функционална и организирана
земјоделска наука со научни производи од
светска класа. 30 проценти од извозот на
Бугарија беа земјоделски производи. Земјата
беше помеѓу првите во производство на
житни култури, млеко и производи од месо на
европско и светско ниво.

Бугарското земјоделство во транзицијата
кон новиот економски и општествен
поредок
Земјоделството е традиционален сектор за
Бугарија. Тоа имаше стратешко значење не
само затоа што обезбедуваше безбедност
во однос на храната, туку и затоа што
обезбедуваше работа и приход за голем дел
од населението.
Државата, во услови на приватна сопственост
пред Втората светска војна, не беше во
можност да им помогне на земјоделците да

Промената на социо-економските и
политичките услови во нашата земја по 1990
година го означи почетокот на транзицијата
од државно регулирана во пазарноориентирана економија.

11 https://www.eurofound.europa.eu/observatories/
emcc/erm/legislation/bulgaria-staff-information-andconsultation-on-business-transfers
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На покана на владата, тим американски и
бугарски специјалисти изработи план за
реформи. Во согласност со тоа, Бугарија е
единствената земја во светот којашто го
ликвидираше своето земјоделство и изврши
катастрофална приватизација наречена
„аграрна реформа“.

за нив и тие мораа брзо да одлучат како
да преживеат за да им обезбедат основни
услови за живот на своите деца, семејството
и болните родители. Една од опциите беше да
заминат во странство и да работат нелегално.
Најголемиот дел од нив заминаа во Грција,
Шпанија и Италија. Многу економисти,
инженери по зоологија, агрономи станаа
негуватели и чистачи - модерните Пепелашки
на Европа. Другиот можен излез за нив беше
да станат земјоделци, да ризикуваат со
претприемништво.

Аграрната реформа започна со враќање на
земјиштето на претходните сопственици и
нивните наследници. Како резултат на тоа,
задружното земјоделско земјиште беше
поделено на повеќе од 6 милиони парцели
земја; процес кој траеше околу десет години и
ја чинеше државата неколку милијарди лева.
Само за три години, наменски создадените
„совети за ликвидација“ предизвикаа загуби
во индустријата од 200 милијарди лева.

Во процесот на ликвидација, на многу места
во земјата луѓето самите се организираа
и се спротивставија на овој уништувачки
процес. Тие одлучија да го зачуваат она
малку што остана со формирање на нови
производствени и економски единици земјоделски задруги. Тие беа создадени како
економски единици за сопствениците на
земјиште и други земјоделски имоти со цел да
произведуваат производи и да обезбедуваат
услуги за задоволување на личните, но и
општите економски и социјални потреби.

Периодот на ликвидација беше обележан
со уништување, грабежи и продажба на
создаденото - згради, возен парк од трактори,
животни и постојани култури. Претседателите
на земјоделските структури беа отпуштени,
работата на генералното собрание беше
прекината, а гувернерите и советите за
контрола назначија совети за ликвидација.

Приказните за земјоделската задруга „Нива93“ и земјоделската задруга „16 декември“
се впечатлив пример за тоа како самите
работници ја презеле одговорноста за
организирање и управување со новите форми
на земјоделско производство и вработување.

Паралелно со уништувањето и
опустошувањето, советите за ликвидација
започнаа масовни отпуштања. До 1989 година
имаше 789 000 вработени во индустријата
и сите работеа со договор за вработување
(100%). За само две години од 1992 до 1994
година, 400.000 работници беа отпуштени.
До 1989 година платите претставуваа 91% од
националната просечна плата, во 1990 година
таа дури беше 12% над просечното ниво, а
потоа падна на 67%.
Сите вклучени во земјоделството се соочија
со нејаснотии и неизвесност - без можности
за работа, живот во мал град или село кое
не нуди друга дејност освен земјоделство.
Немаше надоместоци за невработеност
22
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СТУДИИ НА СЛУЧАЈ: Нива-93

4. СТУДИИ НА СЛУЧАЈ
4.1 Нива-9312
ПРОФИЛ НА КОМПАНИЈАТА
Вид на процес:

Број на вработени во моментов:
130 работни места - 30 во трговија, а
останатите 100 во земјоделството

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.

Број на партнери во моментот на
основање:

Локација:

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

село Професор Иширково, регион Силистра
(североисточна Бугарија)

Правна форма:
земјоделска задруга

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

Обрт (декември 2019 година):
нема

Веб-страница:
задругата нема веб-страница (е-маил: zk_
niva93@abv.bg)

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.

Лице за контакт:
Велика Стоилкова

Датум на основање:
09.01.1993 година

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

12 Оваа студија на случај ја подготви Светла
Василева, а ја преведе Јулија Симеонова (CITUB).
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Фактори на успех

Проширување на обработливото земјиште на
над 7400 хектари апсолутно плодно земјиште
и предмет на активност: производство на
12 видови култури и производство на семе,
вклучително и за меѓународните пазари.

Синдикална организација, социјална
програма, смели инвестиции, создавање
работни места; работа на европски
проекти, опрема со високи перформанси и
постојан развој, вклучително и помагање
на соработниците - агрономи и економисти;
членство во Здружението на земјоделски
задруги; членството на Бугарија во ЕУ.

Опис на процесот
Формирање на иницијативен комитет кој
организира и одржува Основачко собрание
за формирање на Земјоделската задруга
„Нива-93“ со 184 основачи - сопственици на
земјиште, инвентар и акционерски капитал од
6.610 евра.

Главни придобивки за компанијата,
вработените и животната средина/
општеството
Ја враќа структурата и производството за кои
се приврзани луѓето, спречува депопулација
на населбите, создава вработување за
жителите на територијата, ги задоволува
потребите на пазарот со 12 видови култури и
други производи, развива сериозна социјална
и културна образовна активност во областа.

Механизми коишто се користат за
спроведување на процесот
Организирање на производството преку нов
тип на односи - здружување на сиромашните
и мали сопственици на земјиште и други
средства (машини, животни, инвентар,
капитал, итн.) коишто претходно биле
вработени во истата индустрија. Тие се
обединуваат во согласност со Законот за
задруги на принципот: 1 акција - 1 глас во
управувањето.

Преносливост
Законот за задруги овозможува создавање
производствени структури во речиси
сите сектори на производство и услуги,
истовремено зајакнувајќи ги сите вклучени
страни на принципот 1 акција - 1 глас во
управувањето.

Главни пречки
Комплексна политичка и економска ситуација
во земјата, хиперинфлација над 3000% и
5 пропаднати банки во рок од 1 недела во
1997 година, проследено со деноминација
и воведување на валутен одбор, години на
лоша клима, недостаток на пазари и ниски
куповни цени.
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СТУДИИ НА СЛУЧАЈ: 16 декември

4.2 16 декември13
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

13 Оваа студија на случај ја подготвија Јулија
Симеонова и Асија Гонева (CITUB).
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Изградба на магацински простор.
Производство и продажба на житни култури
и маслодајни култури.

Соработка на принципот 1 акција - 1 глас во
управувањето; купено и изнајмено земјиште,
проширен опсег на култури, набавка на нова
опрема, обезбедување услуги; ангажирање
на соработници - механичари, инженери,
економисти.

Главни пречки
1992 -2000 - ниски приноси, губење на
земјиште, обврски кон банките, Задругата се
соочува со банкрот; предизвици поврзани со
климата.

Опис на процесот
1992 - 2000 година - ниски приноси,
губење на земјиште, обврски кон банките,
Задругата се соочува со банкрот; Одлука: нов
Управен и задружен совет, луѓе со обемно
организациско и професионално искуство,
амбиција на членовите на Земјоделската
задруга да ја спасат задругата, земјиштето
и инвентарот. Само за деловната 2000-2001
година - 72 состаноци.

Фактори на успех
Купена нова, модерна и високотехнолошка
опрема, сопствено земјиште (395 акри),
изградба на згради и објекти за над 12,5
милиони лева (силоси, сушари, овоштарник
со наводнување по системот капка по капка,
примена на најсовремена авто-пилот опрема
за обработка и уреди за следење, итн.,
ефективни стимулации за квалификација на
работниците во основните производствени
процеси, високи приноси на пченица и
пченка).

Две програми за рехабилитација во 2000 и
2003 година со ангажирање дополнителна
работна сила; рачна обработка на земјиштето;
намалување на платите на вработените; тешка
битка со банкарските обврски (над 820 000 лева).
2008-2014 година - Програма за иновации и
модернизација
2008-2014 година-Набавка на
високотехнолошка и продуктивна
земјоделска машинерија
2016-2021 година-Програма за одржлив развој
2016-2021 година
Ефективни стимулации за квалификација на
работниците во основните производствени
процеси (сеидба и берба)

Главни придобивки за компанијата,
вработените и животната средина/
општеството
Компанијата обезбедува вработување на 629
локалци; сеопфатна социјална активност рекреација и рехабилитација за работниците;
постепено зголемување на платите;
зголемување на кириите на сопствениците
на земјиште и инвентар; работа за млади
семејства од селото; поддршка на старите и
самохраните лица; поддршка за центарот на
локалната заедница и аматерските уметности.

Механизми коишто се користат за
спроведување на процесот

Преносливост
Соработката е формула којашто може
успешно да се примени во различни
производствени сектори. Ги овластува
вработените да донесуваат одлуки поврзани
со развојот врз основа на принципот 1 акција
- 1 глас.

Збогатен предмет на активност:
производство и продажба на земјоделски
производи и обезбедување земјоделски
услуги во областа преку работилница и
магацин за резервни делови, магацин
за преработка на производи. Сериозно
инвестирање во најсовремена опрема.
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Франција14

14 Ова поглавје го напиша Мелинда Келемен (DIESIS Network).
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Информации за земјата : Франција

1. НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ

(ССЕ)16 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.

Франција беше првата земја во Европа
којашто го разви концептот на „социјална
економија“ во 1970те којшто сè уште е
широко признаен во земјата. Во последниве
години, Франција беше сведок на зголемен
број нови работни задруги и други форми
на фирми со управување со работна сила.
Вработувањата создадени од работните
задруги се зголемија за 19% од 2008 година.
Oткупот на претпријатијата од страна на
вработените (ОПВ) се покажа како одржлив
начин за спас на компаниите и работните
места.

Во случајот на задругата Helio Corbeil или
Fontanille, работниците ги вложија своите
надоместоци за невработеност и дадоа
придонес во капитализацијата на овие
задруги. Синдикатите заедно со CGScop
им помогнаа со воведување индустриски
стратегии и деловни планови да бидат
одржливи на долг рок. Синдикатите исто така
ги искористија своите контакти со јавните
органи, но „динамиката на учество“ беше
најважна. Обуката за станување задружен
член беше предмет на големо внимание.
Во случајот на Helio Corbeil, потребни се
18 месеци за да се заврши обуката и да се
стане член. Покрај тоа, сите работници во
новоформираните задруги беа членови
и беа дел од синдикатите. Работните
услови во претходните претпријатија беа
задржани, додека продуктивните процеси
беа организирани според обновената
флексибилност и ефективност, која се чинеше
дека недостасуваше под претходната управа.

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.

2.УЛОГАТА НА ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА
РАБОТНИЦИТЕ
Според извештајот за заедничкиот проект
на социјалната економија и синдикатот15,
синдикатите и работните задруги обично
делат одредени цели и вредности, но односот
помеѓу нив генерално може често да биде
проблематичен во Франција. Француските
синдикати ја поздравија иницијативата за
Закон за социјална и солидарна економија

15 Синдикати и работни задруги во Европа: Однос
во којшто двете страни добиваат (Максимизирање
на социјалниот и економскиот потенцијал кај
работните задруги) https://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/
meetingdocument/wcms_234169.pdf

16 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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3.МЕХАНИЗМИ ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА
БИЗНИСОТ
3.1 Екосистем поволен за пренесување
на бизнисот

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
добивка, во согласност со демократските
економски принципи на задругите.

Во Франција, екосистемот ги поддржува
процесите на ОПВ: локалното задружно
движење е силно, синдикалното движење и
работничката солидарност исто така имаат
долга историја, законското опкружување ги
охрабрува вработените да користат решенија
за откуп и опшата свесност за решенијата
за ОПВ е на релативно високо ниво.
Владата исто така ја поддржува социјалната
економија, а Министерството за еколошка и
инклузивна транзиција, во партнерство со
Министерството за Европа и надворешни
работи, го воспоставија Глобалниот сојуз
– иницијативата Пакт за влијание во 2019
година17.

Според француското економско право, SCOP
може да биде основано како SA (société
anonyme) – јавно трговско друштво, SARL
(société à responsabilité limitée) – приватно
друштво со ограничена одговорност
или SAS (‘société par actions simplifiée) –
командитно друштво со акции. Според Les
Scop (Општа конфедерација на Scop работни
задруги во Франција) во 2017 година, во
секторот имало 3.177 работни задруги со
обрт од 5 милијарди евра. Од работничките
(SCOP) и повеќечинителските (SCIC)
задруги беа создадени над 4.000 работни
места. Околу 2.400 од нив произлегуваат
од задругите коишто ги прошируваат
своите активности, додека дополнителни
1.600 работни места беа генерирани од
ново-формираните задруги. Од 300 новоформирани задруги, 156 се работнички и 134
се повеќечинителски. Повеќечинителските
задруги се во сопственост на работниците,
како и други чинители, како што се членови
клиенти или добавувачи. Во 2017 година,
на територијата на земјата постоеле 741
повеќечинителски задруги, што е за 15,6%
повеќе отколку во 2016 година. Нивната
работна сила опфаќа речиси 7,000 вработени.
Работничките и повеќечинителските задруги
имаат висока стапка на преживување,
при што 67% од задругите опстојуваат и по
пет години активност (националниот просек
на претпријатија коишто не се задруги
изнесува 60%). Услужниот сектор бележи
најголема динамика - 40% од работните
места ги генерираат задругите во овој сектор.
Индустриските, градежните и услужните
задруги опфаќаат 82% од вкупниот обрт
на движењето. Задругите во областа на

Веродостојни и скорешни податоци во врска
со социјалните и еколошки претпријатија
(SEEs), а особено работни задруги, во
Франција е тешко да се најдат. Во просек,
SEEs опфаќаат повеќе од 10% од вкупните
вработувања во економијата со 2,3 милиони
платени работници (9,9% од вкупните
вработувања во рамките на FTE - еквивалент
со полно работно време).
SEEs се распространети во сите региони во
Франција и се сметаат за важна економска
сила.
Во Франција, Société cooperative et
participative (SCOP) е моделот на работни
задруги. SCOP претставува задружно
претпријатие во кое вработените го

17 Нов Глобален сојуз за социјалната и солидарната
економија и инклузивната економија https://www.
gouvernement.fr/en/new-global-alliance-for-thesocial-and-solidarity-economy-and-the-inclusiveeconomy
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4. НАСОКА И ФИНАНСИСКИ
МЕХАНИЗМИ

енергетиката и животната средина, како и
малопродажните задруги, исто така бележат
пораст на нивниот обрт за 16,4% и 11,6%,
соодветно. 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.

Францускиот закон за Социјална и
солидарна економија (ССЕ) обезбедува
регулаторна рамка за поддршка на
традиционалните ССЕ организации и новите
социјални претпријатија.18 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. Претпријатијата со помалку од 250
вработени ќе треба истите да ги известат за
својата намера да го продадат претпријатието
најмалку два месеци однапред.

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
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. Во Франција,
ОПВ претежно се реализира во рамките на
преговори за откуп од страна на вработените
коишто се водат помеѓу вработените и
нивните претставници, од една страна, и
сопствениците во заминување, задружниот
сектор и локалните власти или стечајните
судови, од друга страна.

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. Вработените
сепак го задржуваат мнозинството во однос
на одлучувањето. Надворешен инвеститор
би можел да поседува повеќе од 50% од
капиталот на задругата (SCOP), но само
во текот на ограничен период од седум

Според тоа, главните играчи се:
·
·
·
·

сопственикот на компанијата,
претставниците на компанијата (менаџер),
вработени,
надворешни членови (што не се членови на
задруги), на пр. за целите на обезбедување
посреднички капитал за вработените,
· федерации на претпријатија:
Конфедерација на работни задруги (La
Confédération générale des Scop),
· синдикатите играат улога претежно на
регионално ниво.

18 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
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случаи на користење на задничкиот фонд
за откуп од страна на вработените биле
евидентирани во 2012 година). Новиот закон
за работни односи од 2018 година исто така
обезбедува одреден простор за вршење
откуп од страна на вработените.

години. Ова на вработените им дава шанса
да станат мнозински акционери по истекот
на осум години од трансформацијата на
претпријатието во задруга. Според тоа,
работниците имаат на расплагање период
од седум години за стекнување мнозински
удел во капиталот. Доколку е потребно, за таа
цел тие можат да пристапат до неделивите
резерви. За возврат, надворешните членови
се обврзани да ги продадат своите акции за
работниците да достигнат сопственост од 50%.

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

Дополнителни финансиски алатки:
Во рамките на практиките за откуп на
претпријатија од страна на вработените
во Франција, недоволно искористениот
заеднички фонд „FCPE de reprise” помага за
формирањето на ОПВ. Тој беше воведен во
фанцускиот систем на финансиско учество
на вработените (ФУВ) во 2006 година со цел
да им се овозможи на вработените да ја
преземат својата компанија-работодавач под
поволни услови. Механизмот е сличен на
американскиот План за сопственост на акции
на вработените (ESOP), но тој не подразбира
автоматски придобивка за вработените
којашто се однесува на сите вработени
(потребно е учество само на една третина
од нив). И двете шеми за сопственост преку
доверба се посреднички и во нив може да се
користи финансирање преку задолжување,
за целите на создавање сопственост
на вработените. Според Извештајот од
2013 година, оваа форма е слична со
американскиот План за сопственост на акции
на вработените (ESOP): и двете се реализираат
со посредништво, и двете вклучуваат
финансирање преку задолжување и двете се
програми за заедничка сопственост за идните
пензионери од вработените-акционери. И
покрај тоа, реализацијата на овој модел во
Франција беше исклучително слаба (само 2

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
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7. СТУДИИ НА СЛУЧАЈ
7.1 Quonex Alsatel19
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)

19 Студијата на случај е подготвена од Пол Хамуд
и Лука Пасторели, а уредена од Мелиндa Келемен
(Diesis Network).
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Историјат

· овозможување безбедност за стоки и луѓе
(контрола на пристап, видео заштита, итни
повици и др.)
· стекнување брзина во континуитетот на
услугите (поставување кабли, интернет
пристап, мобилност)

Во 1947 година, беше основана ALSATEL,
Société Alsacienne et Lorraine de
Télécommunications et d’Electronique. Во 2007
година, Групацијата EIFFAGE откупи 100% од
акциите на Alsatel и TTE Transel (основано
во 1958 година). Во мај 2016 година, холдинг
компанијата Quantum Capital Partners
откупи 100% од акциите во Eiffage Energie
Communications, Réseaux et Sécurité (името
е променето во ALSATEL во 2011 година) и
Sécurité and Eiffage Energie Réseaux et Télécom
(името исто така е променето во 2011 година),
коишто станаа Quonex.

Задругата има регионално присуство и
национално покривање.
Корисниците на Quonex се следните:
· микро, мали и средни претпријатија
· хотелиерство
· заедница
· индустрија
· здравство
· градежни и јавни работи

Во декември 2017 година, Quonex IDF беше
ставен под судска ликвидација пред судот во
Бобињи и сите вработени беа отпуштени. Како
резултат на тоа, дел од средствата (договори
за одржување) беа откупени од страна на
Foliateam и ITC Ariane.

Полиња на дејност:
· говорни и податочни услуги
· апликации
· безбедност
· радио
· услуги

Во мај 2018 година, во Quonex GE беше
спроведен план за технолошки вишок
којшто опфаќаше доброволно заминување
од компанијата и конвенционални начини
на прекин на работниот однос (околу 30
лица). Во јули 2018 година, Quonex Grand Est
отиде под стечај, а потоа и во ликвидација
со приноси од 10 септември 2018 година.
Вработените ги преземаа дејностите на
говорни и податочни услуги, апликации,
операторски и безбедносни активности, во
форма за задружно претпријатие коешто
потоа стана Quonex Alsatel.

Формула за вклучување на вработените
Вработените не беа многу запознаени со
задружниот модел со оглед на тоа дека тие
беа вработени во компанија. Потребата/
подготвеноста да се преземе компанијата
ги доведе до моделот SCOP преку URSCOP.
Тие размислувале за задружниот модел на
делење уште пред да знаат за овој социјален
модел. SCOP структурата обезбедува решение
за преземање на компанијата и решавање
многу проблеми. Во текот на процесот на
создавање компанија во SCOP, беше многу
важно прашањето на транспарентност.
При преземањето, требаше да се направат
отстапки, особено во однос на укинувањето
на 13-та плата во месецот, како и намалување
на годишнот одмор за една седмица, со што
се премина од 6 на 5. Ова овозможи да се
достигне позитивна нула.

Пазарот на телекомуникации:
· комуникациски системи (говорни услуги)
еволуираше во:
· размена на компјутерски информации
(податоци, електронска пошта, видео
материјали, аудио материјали и др.)
· зближување на луѓето и промовирање
размени (видео конференции, cloud
решенија, унифицирани комуникации)
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Опис на процесот

Аргументите за предлагање на преземањето
на компанијата од страна на вработените го
опфаќаа следното:
· придружни писма од големи компании
· писма за обврска од 4 регионални
компании коишто првично беа
заинтересирани да ја преземат компанијата
и коишто конечно пристапија кон SCOP како
соработници и не се повеќе конкуренти,
туку партнери.

Причините за ликвидација на компанијата се
следните:
· трошокот на прекумерните услуги за
поддршка во споредба со оперативните
услуги
· инвестициите коишто се прават на ниво на
групација -> за кои беше потребно време
кое компанијата го немаше на располагање
(над 3 години)
· високите надоместоци за надзор и
управување во однос на структурата
· трошоците коишто воглавно ги сносел
Quonex Grand Est
· превисоките режиски трошоци
· ниското финансиско учество на
инвестицискиот фонд Quantum Capital
Partners
· стратегијата базирана на нерелизиран
надворешен раст.

Механизми коишто се користат за
спроведување на процесот
Синдикатите не беа реално инволвирани во
преземањето на компанијата. Работничкиот
совет имаше поддршка од адвокати коишто
можеа да им помогнат и да ги упатат до
URSCOP (регионалниот синдикат на SCOP).
Исто така, постоеше и механизам за
финансиска поддршка/помош (помош
од ARCE, почетен грант и лично учество
– отпремнина, SOCODEN (финансиска
организација на SCOP којашто обезбедила
заем од 200.000 евра во текот на период од
3 години без каков било надомест, давајќи
им време да ги повратат своите средства, по
ликвидацијата на Quonex, за инвестирање
во Quonex Alsatel SCOP), France Active (заем
од 200.000 евра во текот на 3 години) и, пред
сè, AFICOOP (здружние за финансирање на
задругите од URSCOP коешто овозможи
420.000 евра да бидат на располагање на
денот на пресудата)).

Кога компанијата беше ликвидирана,
отпуштените вработени дадоа понуда
да се добие јасна слика за вредноста на
компанијата. Тие беа подготвени да вложат
400.000 евра, додека голема група сакаа да
вложат 23.000 евра. Вторите ја повлекоа
својата понуда будејќи вработените сакаа
да задржат 51 вработен место 27, групата ја
зголеми својата понуда на 100.000 евра, што
сепак беше поефтино со оглед на состојбата.
Вработените на Quonex исто така ја подобрија
понудата учествувајќи во PES од 20.000 евра.
Понудата од 420.000 евра беше поскапа за
државата, но таа осигури 47 вработени да
бидат задржани. Потоа, судот пресуди во
корист на вработените.
Од правна гледна точка, вработените
дозволиле да бидат отпуштени и
надоместокот бил инвестиран во компанијата.
Капиталот од 850.000 евра бил собран со
различни видови на помош, вклучително
и помош од регионот Grand-Est (Bourse
d’Emargeence).
36

Краток преглед:
A. Обезбедени 420.000 евра од страна на AFICOOP на денот на рочиштето
B. Заеми:
a. финансиска организација на SCOP: SOCODEN 200.000 евра
b. финансиска организација France Active: 200.000 евра
c. задруга Bank Credit: 500.000 за надомест на износот од 420.000 евра.
C. Формиран капитал од 850.000 евра: исплата на отпремнини, помош при создавањето на
компанијата и помош од Conseil Général Grand Est.
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Генезата на проектот за задругите потекнува
од заедничката човечка амбиција и потребата
за формирање групи (кохезија, меѓусебна
доверба и сл.). Вработените од компанијата
ја основаа истата по длабинската анализа на
шемата на SWOT (силни страни, слаби страни,
можности и закани) којашто му обезбедува
целосен легитимитет на овој проект.
SWOT анализа на ОПВ на Quonex‘
Извор: Les Scoop presentation on Quonex

Во однос на основањето, осмислувањето и
поддршката:
· да има правна поддршка,
· да дава можност за дејствување и да влева
доверба кај соработниците,
· да има финансиска поддршка,
· да има поддршка од гледна точка на
човечките ресурси којашто ќе му овозможи
на менаџерскиот тим повторно да стекне
контрола, да може да се организира и да
реализира нов модел.

Главни придобивки за компанијата,
вработените и животната средина/
општеството

Во однос на наследувањето: најважниот
елемент е располагањето со харизматични
лидери коишто ги реализираат проектите и
имаат основен извор на легитимитет.

Структура во форма на задруга им го
дозволува следното на вработените:

Видео материјали, документарни
филмови, информации за студијата на
случај

· истакнување на средствата на компанијата,
· воспоставување цврсти партнерства за
коригирање на слабостите,
· одговор на можностите што се отвораат на
пазарот,
· воспоставување акциони планови зааедно
со деловните партнери.

https://www.quonex.fr/presentation
9 études de cas de Sociétés Cooperatives
(е-книга објавена од страна на Les
SCOP) https://www.7switch.com/en/
ebook/9782376871392

Дополнителни придобивки:
· задржување на работните места на
долгорочен план,
· предизвикот што произлегува од
неприменувањето аутсорсирање – можност
да се биде конкуренција на „поголемите“
компании,
· управување со сопствената професионална
иднина.

Преносливост
За да се основа една компанија, потребно
е да се има структура којашто располага
со душа, знаење, историја и луѓе, како и
административна поддршка.
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20 Ова Поглавје е напишано од innova eG.
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1. НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ

така не се споменуваат повеќе по име ниту
во законот за задруги уште од 2006 година.
Поради малиот број на практични случаи,
не се изготвени речиси никакви законски
регулативи за сопственост на вработените.

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).
Сепак, секогаш постојат случаи во кои,
поттикнато од криза во компанијата и закана
за стечај или дури и целосно затворање
на бизнисот, се разгледува можноста од
продолжување на бизнисот од страна на
вработените или со учество на вработените.
Во изминатите неколку години, прашањето
за учеството на вработените исто така
стекна поголема важност и во рамките на
дискусиите во врска со наследувањето на
компаниите во отсуство на наследници
за постарите сопственици. Во последниот
период, секоја година во Германија се
случуваат околу 30.000 пренесувања на
компании. Поради тоа, во моментов се води
политичка дискусија во врска со начинот на
кој можат да се мобилизираат вработените
и за преземање на компаниите во кои
работат. Со оглед на тоа дека компаниите
во сопственост на вработените и работните
задруги немаат долга традиција во Германија,
многу политички кампањи се ограничени
на повикување на вработените менаџери
да го преземат бизнисот од постарите
сопственици коишто се подготвени истиот да
го предадат. Според тоа, оваа форма на откуп
од менаџментот (ОМ) е исто така честа форма
на пренесување на бизнисот на вработените.
Преземањето компании од страна на
мнозински или голем дел од вработените е
маргинална појава во Германија. Работните
задруги исто така не котираат високо во
задружните федерации, во задружната наука
и во задружната политичка дебата. Тие исто

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.

2. УЛОГАТА НА ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА
РАБОТНИЦИТЕ
2.1 Работнички совети
Избраните членови на работничкиот совет
(Betriebsrat) ги застапуваат интересите на
сите вработени во претпријатието или на
работно место. Тој не е синдикално тело.
Сепак, соработката помеѓу застапените
работнички совети и синдикати на одредено
работно место е изречно предвидена со
закон. Работнички совети можат да се
основаат во сите приватни претпријатија
со најмалку пет вработени коишто ги
избира целокупната работна сила. Вишите
извршни менаџери и вишиот менаџмент
не се застапени во работничките совети.
Сите вработени можат да се кандидираат
доколку се вработени во компанијата
најмалку шест месеци. Застапените
синдикати во компанијата можат да достават
свои номинации, иако листи на кандидати
коишто се независни од синдикатите исто
така можат да бидат доставени. Бројот на
работнички совети зависи од големината на
компанијата. Во компании со повеќе од 200
вработени, еден член на работничкиот совет
може целосно да биде ослободен од своите
работни задачи за да ги врши задачите во
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во случај на невработеност во таквите
фондови. Во некои од случаите, плановите
за деловно работење и реконструкција за
компаниите конечно не довеле до успешен
бизнис. Подоцна, синдикатите престанале
со спроведувањето на такви програми
бидејќи сметале дека не се корисни со
оглед на ризикот од губење на пакетот
отпремнина покрај ризикот од невработеност
подоцна. Сепак, сѐ уште постоела можност
да се аплицира за предвремена исплата на
поединечен надомест за невработеност.
Но ова функционирало само во микро
бизнисите без вклучување на синдикатите. Со
реформата на социјалното право во Германија
на почетокот од 2002 година, таканаречената
капитализација на надоместокот за
невработеност се промени во насока на
построг режим. Исто така, имајќи ја предвид
економската криза, денес можностите на
синдикатите да преговараат за соодветен
пакет отпремнини се влошени.

работничкиот совет. Работничките совети
имаат одреден број на права поврзани со
информирањето (на пр. вработување нови
вработени), консултации (на пр. во случај
на затворање, пренесување на бизнисот
на нов сопственик доколку се очекува
губење работни места) и кодетерминација
(на пр. почеток и крај на работното време).
Во однос на пренесувањето на бизнисот,
предвидено е право на консултации. Доколку
на работничките совети им е потребна
поддршка за консултациите со сопственикот,
тие можат да се консултираат со експертите
платени од страна на компанијата. Ова
право на работничките совети, заедно со
правото на информирање, им овозможува на
работничките совети да направат проценка
на економската состојба на компанијата.
Со своето знаење, работничките совети се
првиот чекор за пренесување на бизнисот на
вработените.

2.2 Синдикати

3. МЕХАНИЗМИ ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА
БИЗНИСОТ

Синдикатите имаат право да водат
колективно преговарање или да повикаат на
штрајк.

Прв чекор:
Информирање и активирање на
работничкиот совет, доколку го има.

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.

Доколку нема работнички совет, тогаш
улогата на претставници на вработените
може да ја преземе група вработени. Улогата
на советот е многу важна за механизмот
на пренесување бидејќи тој е демократски
избран од сите вработени и има законски
права да добива информации и поддршка
од надворешни експерти. Воспоставувањето
работнички совети не е задолжително. Во
компании без работнички совети, сепак,
синдикатите имаат право на иницијатива
коешто им овозможува да покренат постапка
за воспоставување работнички совет:

Во последните декади од минатиот век,
работниците, со помош на синдикатите,
го добија износот на пари којшто им
беше ветен како пакет за отпремнина за
инвестирање во фондови. За да се избегне
невработеност, фондовите откупија
мнозински удел од акциите на поврзаната
компанија. Оваа година, органите надлежни
за вработување во Германија исто така
инвестираат пари коишто вообичаено
би требало да ги уплатат за придонеси
43

Информации за земјата: Германија

Втор чекор:

акциите во компанијата на вработени. Сепак,
темелно реструктурирање на компанијата
е честопати неопходно за да се надмине
кризата. Во такви случаи, едноставното
намалување на платите само ја одложува
кризата во компанијата. Синдикатите се
трудат да избегнат такви ризични форми на
акционерство на вработените доколку за нив
можат да се најдат нови работни места.

Во Германија, главно постојат 3 причини за
разгледување на можноста за компании во
сопственост на вработените во изминатите
декади:
· наследување на компанијата
· криза во компанијата или закана од нејзино
затворање
· продажба на компанијата на финансиски
инвеститори

Во последните години се дискутираат и
алтернативи на продавање на компаниите
на финансиски инвеститори. Откупот од
страна на вработените се разгледува како
една од можните алтернативи. Сепак, за
ова е потребна поддршката од соодветни
финансиски инструменти коишто можат
краткорочно да го пред-финансираат
откупот од страна на работната сила. Во секој
случај, јавно финансираните финансиски
инструменти во Германија не осигуруваат
откуп на компанијата од страна на
мнозинство вработени.

Наследувањето на компанијата од страна
на вработените со поддршка на првичниот
сопственик е најчестата успешна форма на
компании во сопственост на вработените.
Оваа форма има исто така голем потенцијал
и во денешно време. „Поради недостаток
на податоци од официјалните статистики,
IfM Bonn врши редовна оценка (уште
од средината на 1990-тите) на бројот на
претпријатија коишто се пренесуваат на
нови сопственици. Со сегашната проценка за
периодот од 2018 до 2022 година пресметан
е број од приближно 150 000 претпријатија
со околу 2,4 милиони вработени во
потрага по нови сопственици“ (Institut für
Mittelstandsforschung IfM (2018).21 И покрај
тоа што бројни постари сопственици на
бизниси би сакале или можат да замислат
наследување од страна на искусни вработени,
познати се само релативно малку случаи
во кои мнозинството од работната сила е
вклучено во решението за наследување со
вработени.

Трет чекор:
Во Германија, нема посебна правна форма
за компании коишто се во мнозинска
сопственост на мнозинство вработени.
Според тоа, потребно е пренесувањето да
вклучува изготвување статут за компаниите
коишто се во сопственост на вработените
во кој вработените можат да се пронајдат.
Во Германија, често се комбинираат две
правни форми на компании во сопственост на
вработените:

Пренесувањето на компаниите на
вработените за време на криза е ризично.
Честопати, намалување на платите се
применува во замена за пренесување на

- прва компанија, во која сопственици се
вработените
- втора компанија, која е во сопственост на
првата компанија.

21 Unternehmensnachfolgen in Deutschland 2018 –
2022. Abgerufen am 10.12.2020 unter https://www.
grc-ub.de/fileadmin/user_upload/Fachinfos/20-90_Un
ternehmensnachfolgen__2018_-_2022.pdf).
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5. КЛУЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И ПРЕЧКИ
5.1 Клучни елементи

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.

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.

4. ФИНАНСИСКИ МЕХАНИЗМИ

5.2 Клучни пречки

Постои финансиска поддршка за плановите
за сопственост на акции на вработените
(ESOP) во Германија, со која акциите
доделени на вработените во компаниите
во кои тие се вработени се ослободени од
данок до одреден фиксен износ. Освен тоа,
вработените коишто акумулираат средства
во форма на акции во нивните компании
добиваат бонус од државата (формирање
средства). Финансиска поддршка за ESOP
исто така може да биде искористена и од
компаниите во сопственост на вработените
за зајакнување на акционерскиот капитал на
тие компании. Сепак, недостасува финансиска
поддршка во почетната фаза, а заеми
субвенционирани од државата се доделуваат
само за откуп од менаџментот (ОМ).

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

6. РИЗИЦИ
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.
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7. СТУДИИ НА СЛУЧАЈ
7.1 ITERATEC22
ПРОФИЛ НА КОМПАНИЈАТА
Вид на процес:

Правна форма:
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

22 Оваа студија на случај е подготвена од Ханс-Герд
Нотенбом и Соња Мензел (innova eG).
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Историјат

Името Iteratec произлегува од терминот
„iterati” (iteratec значи итеративни софтверски
технологии): вработените (= развивачи на
софтвер) започнуваат со централно барање
на локацијата на корисникот, коешто
континуирано го прилагодуваат движејќи
се кон комплексно решение. Тие константно
тестираат нови нешта и го имаат потребниот
преглед за одлучување.

Причината за ова е идејата и првичниот
поттик од страна на двајцата акционери
во друштвото со ограничена одговорност
(основано во 1996 година), Клаус Еберхарт и
Марк Гоерке, за осигурување демократска
корпоративна култура во која вработените,
односно луѓето, се во центарот, исто така
и во случај на евентуално наследување на
компанијата.

Тие ги придружуваат – од првото појавување
на повидок на производот до континуираното
работење – и ги поддржуваат организациите
преку обуки и агилно работење. Резултатите
од тоа се успешни софтвески решенија,
инфраструктури коишто ќе опстојуваат
и во иднина и иновативни бинис модели.
Нивните клиенти се големи компании како
автомобилската индустрија и Deutsche Bahn,
но исто така и мали и нови компании.

Имало и сè уште има неколку понуди од
инвеститори за преземање на компанијата.
Сепак, сопствениците категорично
одбиваат, бидејќи вработените, односно
луѓето, се центарот на компанијата, како
од професионална, така и од лична гледна
точка. Ова беше и е силната страна на Iteratec
GmbH. Основачите бараа организациски
модел којшто би продолжил со заштита на
овој суштински елемент на филозофијата на
компанијата.

Формула за вклучување на вработените
Елементи:
· партиципативна работа на тимовите на
еден/секој проект;
· мотивација преку слободно организирање
на работното време;
· нема дефинирано работно време; самите
вработени ја определуваат организацијата
на работното време и местото на работа.

Основачите на компанијата размислувале
10 години нанапред (кога тие самите
повеќе нема да ја водат компанијата и ќе се
подготвуваат за пензија) и им предложиле на
вработените да основаат задруга во која тие
ќе бидат членови под услов да се во работен
однос во компанијата.
Ова е дуален модел: друштвото со ограничена
одговорност како оперативна компанија и
задругата како сопственик на компанијата –
сопственици се вработените.

Членството и перспективите на задругата
се во рацете на вработените и тоа истите ги
мотивира и им влева сигурност во однос на
развојот на компанијата и нивниот личен
развој.

Задругата постепено ги откупува акциите
на ДОО. Во моментов таа е сопственик на
49% од акциите во ДОО. Во 2027 година, таа
би требало да поседува 100 % од акциите.
Генералното собрание на задругата тогаш
ќе биде единствениот акционер на ДОО и
исто така ќе ги именува директорите на ДОО.
(систем со 2 нивоа).
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Слобода за креативни процеси и
самоизразување:

компанијата врз основа на стандардните
клучни бројки од индустријата, но ја
преполовија куповната цена со цел eG да
може да го отплати долгот. Ова откажување
покажува колку културата на нивната
компанија вреди за нив.

„Слободен ден за иновации“: можност секој
вработен на Iterac да има пет дена годишно на
располагање за да работи на тема што самиот
ќе ја избере или да ги здружи силите со други
колеги на некој мал проект.

Фаза на учење и осмислување:

Концепт на услужно лидерство:

Во 2018 година, 30 колеги од сите
локации работеле на воспоставувањето и
изготвувањето на статутите.

Хиерархиската пирамида во Iteratec GmbH
е обратно поставена: вработените сами си
ја организираат работата и размислуваат
претприемнички. Директорите ги
отстрануваат пречките од патот доколку
е потребно. Сите заедно се одговорни да
осигурат успех на проектите.

Најпрво, тие што сакале да основаат
задруга се информирале за најважните
основи и структури на задругите на една
работилница на којашто биле присутни
адвокат и претставник на здружението
за ревизија на задругите: Генералното
собрание е највисокото тело за донесување
одлуки на задругата. Сите членови можат
да учествуваат и секој има по еден глас
во однос на одлуките што се донесуваат
со демократско мнозинство. Генералното
собрание го избира одборот на директори,
кој раководи со задругата, и надзорниот
одбор, којшто ја надгледува работата на
одборот.

Опис на процесот и главните актери
вклучени во него
„Постапувајте како да е ваша компанијата“ е
советот што двајцата основачи, сопственици
и директори на Iteratec им го даваат на своите
вработени во врска со сите прашања.
Првично, партнерите ја претставија својата
идеја на мал круг од менаџментот. Идејата
за основање и градење задруга беше добро
примена.

Целта на задругата наскоро станала јасна: да
се обезбедат работните места на вработените
и да се поттикнат и да се промовираат
членовите. Меѓутоа, имало и одредени
специфики што требало да се регулираат,
на пример, изборот на четворица членови
на одборот, вклучувајќи ги и двајцата
сопственици на GmbH. Ова главно било
поврзано со очекувањата на банките. Тие
јасно ставиле до знаење дека неопходната
доверба за давање заем зависела од тоа
претходните трговци поединци да продолжат
да ја водат компанијата во дадениот момент,
а исто така да ја вршат соодветна улога во eG.
Покрај тоа, имало отворена листа со имиња за
одборот на директори, како и за надзорниот
одбор, во која секој можел да даде предлози.

Дуален модел: задругата ја презема
компанијата во два чекори
ДОО и задругата се две посебни организации.
Задругата постои паралелно со ДОО и ќе
ја преземе компанијата во два чекори.
Прво, eG ќе откупи 49 проценти од Iteratec,
а соодветната добивка ќе се искористи за
да се отплати Darelehn. По седум години,
преостанатите 51 процент ќе бидат пренесени
на задругата. Како и претходно, ДОО има свои
сопствени директори. Ова осигурува брзо
одлучување и доследност за корисниците.
Сопствениците ја утврдија вредноста на
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Биле избрани Михаел Гебхарт, како
одговорен за неговите омилени теми:
комуникација на членовите и односи со
јавноста, и Уве Белер, како одговорен за
финансии и контрола.

„Меѓу другото, генералното собрание ги
усвојува годишните финансиски извештаи,
одлучува за можните измени на статутот и на
деловните цели или одлучува за предлозите
на членовите“, вели членот на одборот
Михаел Гебхарт.

На 13.12.2018 година, iteratec nurdemteam eG
бил основан со 215 членови основачи.

Цитат: „Надзорниот одбор ги решава
прашањата или дилемите на членовите
и, доколку е потребно, ги ревидира
активностите на Извршниот одбор во тој
поглед. Со цел да се осигури дека размената
на информации функционира како што треба
за сите што се засегнати, сите локации заедно,
како и сервисниот тим и канцеларијата за
поддршка, обезбедуваат по еден од вкупно
седумте членови на надзорниот одбор.

Членството во iteratec nurdemteam eG е
поврзано со вработување во iteratec GmbH:
За да станете член на задругата, мора да
бидете вработен во iteratec GmbH. При
напуштање на компанијата, членството во
eG исто така истекува на крајот на годината.
Секој член може да купи само една акција
во износ од 3.500 евра. При заминувањето,
членовите го добиваат почетниот износ
назад - со извонредна минимална камата
од два проценти (годишна дивиденда).
Тоа не е финансиска инвестиција, туку
инвестиција во иднина. Членството е форма
на учество на вработените во управувањето
(кодетерминација).

Редовно се одржуваат работилници (3-4
пати годишно) со персоналот со цел да се
обезбеди понатамошен развој на бизнисот.
Оптимизиран метод за стартување:
Проектите што вработените ги развиле во
нивно време се тестираат со потенцијални
клиенти.

Цитат: „На овој начин сите сме сопственици
- во сè она што го правиме. Без разлика дали
решаваме комплексни предизвици за нашите
клиенти или истражуваме нови технологии за
да напредуваме: Успехот на компанијата е во
наши раце. Ова нè мотивира секој ден да се
развиваме себеси и нашите клиенти со цел да
станеме дигитални шампиони“.

Главни пречки
Финансиската немоќ на работната сила да
ја зголеми цената за вредноста на бизнисот.
(Ова е причината зошто основачите ја
преполовија проценетата вредност за да ја
направат новата задруга кредитоспособна).
Данокот на капитална добивка што треба да
се плати при продажба на задругата изнесува
прибл. 30 %. (Јасна пречка во Германија
за наследување на бизнисот од страна на
вработените).

Механизми коишто се користат за
спроведување на процесот
Едукација за задругите и советување за
вработените, обука на службениците во
комисиите на Одборот на директори и
Надзорниот одбор:
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Фактори на успех

Главни придобивки за компанијата,
вработените и животната средина/
општеството
Сигурност за иднината:

1. цврстата волја на основачите на
компанијата да ја предадат компанијата на
вработените кои претставуваат јадро и срце
на компанијата.

Висок степен на сигурност за вработените
дека ќе се продолжи со партиципативната
корпоративна култура со висок степен на
независност и лична одговорност. - „Сега на
ново скалило“ со преземање одговорност за
целата компанија - флексибилна иновативна
компанија.

2. долгорочната стратегија за предавање
на компанијата на вработените – нивно
информирање и мотивирање заеднички
да формираат задруга. 51 процент од
акциите сè уште се во сопственост на
основачите. Вработените не се доведени
во ситуација да треба одеднаш сами да
го сносат претприемачкиот ризик. На
задругата и е дадена слобода да научи што
значи сопственост и таа е придружена и
поддржана од основачите.

Страничен ефект:
Се одржува високиот квалитет на работата
и производите. Обртот и добивката се
зголемуваат како средство за постигнување
на целта.

Повеќе можности преку дуален модел (2
компании)

3. „поинаква“ кадровска политика на iteratec
GmbH:
Вработените не се ангажираат според
вештините, туку според нивниот
потенцијал.
Се ангажираат високо мотивирани
вработени кои сакаат брзо да учат.
Iteratec GmbH има многу висока густина
на компетенции кога станува збор
за персоналот. ... Цитат: „Ни требаат
најдобрите луѓе. И од професионален
и од човечки аспект.“ Фокусот се става
на зајакнувањето на индивидуалните
вработени и на зајакнувањето на тимот.

Исто така, задругата ќе овозможи да се основа
нова компанија во иднина доколку бизнисот
на iteratec повеќе не е одржлив (во моментов,
поверојатно е да се случи спротивното.
Iteratec е многу успешен).

social@iteratec:
Со своите вештини за решавање проблеми,
експертиза во обуки за агилни методи и
управување со проекти, вработените носат и
општествена одговорност кон општеството.
Затоа тие ги поддржуваат непрофитните
организации со нашите компетенции. Под
мотото: social@iteratec.

Фокусот е ставен на квалитетот на работата,
а не на износот на обртот. Највисоката
можна компетентност на малите тимови го
прави iteratec одличен, моќен и ефикасен.
Концепт кој функционира: до денес, ниту
еден од 314-те проекти не пропаднал, а се
очекуваат дополнителни 1000 проекти. Ова е
можно само благодарение на мешавината на
емпатија и технолошка компетентност.

„Со нашата мисија social@iteratec, ние се
посветуваме не само на социјални проекти,
туку и на проекти со културен и еколошки
фокус. Убедени сме дека сето ова е она што
лежи во суштината на нашето општество“.

50

Преносливост
Можност за наследување на бизнисот
од страна на вработените со психичка и
финансиска поддршка од основачите.
Процес на едукација и мотивација за
вработените да основаат нивна сопствена
задруга.
Пример за долгорочна стратегија за
наследување на бизнисот, како и дуален
модел.
Видео материјали, документарни
филмови, информации за студијата на
случај
Здружение за ревизија на мали и средни
задруги, Објаснување на моделот за
наследување на бизнисот на Iteratec
nurdemteam eG од 25.01.2021 година
Статут на iteratec nurdemteam eG од 03.09.2020
година
Bürger, Wolfgang/Greppmair, Roland: Das
Genossenschaftsmodell- vom Mitarbeiter zum
Unternehmer, во: FAZ/Zukunft Mittelstand,
13.10.2020 година
https://newmanagement.haufe.de/organisation/
firmenuebergabe-von-der-gmbh-zurgenossenschaft 12.01.2021
https://www.iteratec.com/de/
https:/www.iteratecnurdemteam.com
Биланси на состојба

51

СТУДИИ НА СЛУЧАЈ: Wigwam eG

7.2 Wigwam eG23
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

23 Оваа студија на случај е подготвена од Ханс-Герд
Нотенбом и Соња Мензел (innova eG).
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Историјат

Формула за вклучување на вработените
Личен идентитет на членовите и
персоналот:

Позадината на преносот беше желбата
на вработените не само да работат како
тим и да донесуваат одлуки заедно,
туку и да ја споделат одговорноста за
компанијата. Компанијата започна во
2009 година како консалтинг за социјални
медиуми на невладините организации, а
бројот и квалификациите на вработените
се зголемуваат со текот на годините
и органски растат со предизвиците. Културата на неформална кодетерминација
и комуникативната работна култура имаа
висока вредност за персоналот.

Сите вработени кои примаат плати се членови
на задругата (во моментов 28). Секој има
еден глас без оглед на висината на акциите
во задругата. Хонорарците се членови
само во мала мерка, особено основачот
на компанијата (еден од менаџерите на
друштвото со ограничена одговорност).

Работа во самоодговорни тимови:
Фокусот на учеството на вработените е ставен
на комуникација која се одликува со почит и
заедничка самоодговорност.

Специфичната причина за пренесувањето на
компанијата кон вработените беше тоа што
2 од 3-те сопственици на GmbH (друштво со
ограничена одговорност) сакаа да ја сменат
нивната професионална ориентација и затоа
не сакаа повеќе да управуваат со GmbH. Во
2015-2016 година, сите вработени дискутираа
како да најдат решение. На крајот, сите
вработени сакаа да станат акционери и да
ја споделат претприемачката одговорност.
Најважното прашање во дискусиите беше
дизајнот на актите на задругата и развојот на
правичен и транспарентен модел на плата.

Вработените ги извршуваат своите задачи во
флексибилни тимови. На пример, тимовите се
составуваат одново за секоја нарачка, а потоа
по правило работат заедно по 3-6 месеци речиси секој ден има обезбедена поддршка,
потоа неделни кратки состаноци, како и
месечни состаноци на тимот.
Една од карактеристиките на заедничката
работна култура е тоа што многу од одлуките
се донесуваат во рамките на тимот. Од
изборот на проекти и клиенти, преку
дефинирањето на идната корпоративна
стратегија, па се до дизајнирањето на интерни
проекти - вклучени се сите од тимот.
Тимовите сами го одредуваат работното
време и локација.

“Со текот на времето, правната форма на GmbH
неизбежно доведе до нерамнотежа. Од една
страна, имаше самоорганизација на работата
и тим на кој му беше дозволено и од кој се
очекуваше да учествува во донесувањето
одлуки. Од друга страна, имаше тројца управни
директори кои истовремено беа и сопственици
и кои ја носеа одговорноста и, соодветно на
тоа, последиците. Во 2015 година, двајца од
тројцата луѓе на менаџерскиот тим одлучија да
тргнат по нов пат од различни причини. Третото
лице требаше да оди на родителско отсуство.
Едноставното пополнување на позициите и
на тој начин продолжување на тензиите не
доаѓаше предвид за тимот. Тоа беше повод за
да се побара нова форма“. (Цитат од блогот на
веб-страницата).

Како членови на задругата, вработените
се организирани во работни групи:
Темите коишто имаат големо влијание
и што влијаат на задругата во нејзината
суштина се дискутираат во доверба во
самоорганизирани работни групи.
Од таа причина, белег на заедничката работна
култура е тоа што многу одлуки ги носи тимот.
Темите коишто имаат големо влијание и што
влијаат на Wigwam во неговата суштина се
дискутираат во доверба во самоорганизирани
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работни групи. Ова се 6-те работни групи:
Тимски развој, Човечки ресурси, Надворешна
комуникација, Стекнување, Финансии и
контрола и Управување со канцеларијата.

ситуации во кои ригидните улоги премногу
се поврзуваат со луѓето. Напуштањето на
позицијата не значи повлекување, туку
свртување кон други предизвици и улоги.

Фокусот на учеството на вработените е ставен
на комуникација која се одликува со почит и
заедничка лична одговорност.

Редовни состаноци за стратегија - редовна
саморефлексија:
Состаноците за стратегија што се одржуваат
четири пати годишно, членовите ги сметаат за
особено важни за зајакнување на задругата
и тимот (заеднички екскурзии, сите патуваат
заедно на некое различно место). Во текот
на одморите за креирање на стратегија,
вработените планираат, готват, се расправаат
и се слушаат едни со други. Постојаното
прашање е: Дали сме на вистинскиот пат
со она што го правиме и начинот на кој го
правиме?

Одговорноста на одборот редовно ротира,
така што одговорноста и работата се
распределуваат на целиот тим.

Одговорноста на Извршниот одбор и
Надзорниот одбор се менуваат:
Со систем на ротација, вработените се
и привремени членови на одборот на
директори или надзорниот одбор на
задругата.

Опис на процесот и главни актери
вклучени во процесот:

Поконкретно, одговорноста на одборот
редовно се менува, така што одговорноста
и работата се распределуваат на целиот
тим. Раздвојувањето на луѓето и улогите се
смета за важно достигнување. Прави голема
разлика во која улога вработените делуваат
во компанијата. Надзорниот одбор, се
разбира, може да ги прегледа сите документи
на извршниот одбор и да иницира одлуки
во рамките на тимот. Одборот на директори
е одговорен за управувањето и на тој начин
има преглед на целокупната состојба на
задругата.

Статутарните документи добро утврдуваат на
кој начин внатрешните процеси во задругата
се поврзани со работата на агенцијата.

Акт за основање – цел:
“Целта на задругата е да комуницира за
еколошки и за социјални промени и за
социјално ефективни проекти. Оваа цел
не се однесува само на работењето со
партнерите и со клиентите, туку, особено, и
на внатрешните процеси, начини и социјални
стандарди на задругата. Овие услугите се
состојат од:

Ротацијата на позициите резултира со
огромна почит од двете страни. Членовите
кои имале позиција во одборот на директори
или надзорниот одбор се свесни за напорот
и одговорноста што ги носи оваа работа.
А членовите кои сакаат поинаку да го
обликуваат Wigwam, можат сами да се
кандидираат за овие позиции на следните
избори. Гледањето на задругата од различни
перспективи е многу збогатувачко за сите
вклучени. На овој начин, Wigwam eG спречува

· консалтинг за стратешка комуникација
· организациски развој
· конципирање на веб-страници, кампањи и
платформи, како и класични медиуми
· дизајн и техничка имплементација
· конципирање, планирање, дизајнирање и
имплементација на настани, како и нивно
водење - Имплементација на односи со
јавноста“.
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Механизми коишто се користат за
спроведување на процесот

„Денес ние сме социјален проект сами по
себе, формирани сме како задруга и сами
решаваме каде сакаме да одиме“. (Цитат од
веб-страницата)

Суштинските механизми за успех се:
· ориентација за процеси и развој
· конзистентна ориентација за учество
· за зајакнување на тимот:
· оптимизирана интеракција за
продуктивно исполнување на
заедничките задачи
· групирање на силните страни и
ресурсите
· редовна комуникација и работилници
· добро управување со време

Најважните актери во овој процес на
трансформација во задруга беа и се
членовите на персоналот, вклучувајќи ги и
3-та акционери на GmbH, кои заеднички го
иницираа и го обликуваа процесот.
„Со текот на времето, правната форма на
GmbH неизбежно доведе до нерамнотежа.
Од една страна, имаше самоорганизација
на работата и тим на кој му беше дозволено
и од кој се очекуваше да го каже својот
збор во донесувањето одлуки. Од друга
страна, имаше тројца управни директори
кои истовремено беа и сопственици и кои
ја носеа одговорноста и, соодветно на тоа,
последиците. Во 2015 година, двајца од
тројцата луѓе на менаџерскиот тим одлучија
да тргнат по нов пат од различни причини.
Третото лице требаше да оди на родителско
отсуство. Едноставното пополнување на
позициите и на тој начин продолжување на
тензиите не доаѓаше предвид за тимот. Тоа
беше повод за да се побара нова форма“.
(Цитат од блогот на веб-страницата).

Главни пречки
Многу кратко време за основање и процес
на трансформација во текот на работата
Имаше многу работа што требаше да се
направи во делот на сите демократски
процеси за релативно кратко време. Помеѓу
март и август 2016 година, сè требаше да се
конципира и да се договори: да се подготви
актот за основање, да се напише бизнис
планот, да се најде соодветно здружение за
ревизија, да се одржи основачкото собрание,
да се помине ревизијата на основањето и
конечно да се купи друштвото со ограничена
одговорност. И сето ова како дополнување
на тековните проекти, коишто се јадрото на
работата.

Важните чекори кои одзедоа доста време беа
следните:
1. изготвување на актот за основање на
задругата во 2015 и 2016 година и
2. Заедничката подготовка на правичен
и транспарентен модел на плата во
неколку рунди и чекори. („подготовка на
посакуваниот модел на плата“).

Заедничката подготовка на правичен и
транспарентен модел на плата за задругата
исто така бараше многу време и издржливост.

На 22.06.2016 година беше основана задругата
Wigwam eG, а на 11.08.2016 година беше
потпишан договорот за спојување со Wigwam
GmbH при што GmbH беше распуштено.

55

СТУДИИ НА СЛУЧАЈ: Wigwam eG

Фактори на успех

Главни придобивки за компанијата,
вработените и животната средина/
општеството

1. Едногласна волја на вработените да ја
одржат демократската работна култура и
дополнително да ја развијат во соодветна
организациска форма на задруга, со
поддршка на акционерите на GmbH.
“Давање форма на групата кога и
е потребна, распределување на
одговорности кога има смисла: нашите
интерни работни групи се одговор
на прашањето како целиот тим може
да стане ефективен во сопствените
структурни промени. Тие се вредни и
честопати добиваат нов елан. На тој начин,
членовите (во исто време и вработените)
продолжуваат да се движат напред
и создаваат креативни решенија за
индивидуални реализации“.https://wigwam.
im/genossenschaft/

Со овој триаголник24, членовите на Wigwam
eG ја изразуваат соодветноста на нивната
работа на проекти во флексибилни тимови,
самоодговорната поделба на трудот и
нивната самоорганизација во структурите на
задругата:

2. Сите членови носат еднаква одговорност
за успехот и работат без хиерархии.
Назначувањата во Извршниот одбор и
Надзорниот одбор редовно се менуваат.
Цитат: „Сите ние сме шефови!“
3. Редовна саморефлексија на работните
тимови, работните групи на задругата
како и сите членови (редовно на секои
4-6 недели и квартално на состаноците за
стратегија).
4. Демократските процеси: интерниот
персонал дава позитивни сигнали за
вложеното време: „Времето инвестирано
во демократските структури на Wigwam eG
досега се покажа како многу вредно и „се
исплатеше“ во секој поглед. Цитат од блогот
на веб-страницата

24 Das passt wunderbar zusammen: Тоа одлично
одговара едно со друго.
Agentur: Агенција. Подолу: дневен краток состанок,
Работа на проекти, флексибилни тимови и многу
повеќе.
Genossenschaft: Задруга. Подолу: Одбор, Надзорен
одбор, Генерално собрание
Selbstorganisation: Само-организација. Подолу:
Кружни структури, Редовни денови за стратегија,
Самостојно определено работно време и место, и
многу повеќе.
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Видливи придобивки се:
1. Вработените (кои исто така се сопственици) можат оптимално да го комбинираат својот
професионален развој со нивните приватни и семејни потреби - со горенаведените
инструменти за зајакнување на тимот.
2. Компанијата расте и се стабилизира квалитативно и квантитативно (последователно
вклучување на нови иновативни деловни области, повеќе вработени и поголем обрт,
задоволни и самоуверени вработени); спроведените демократски процеси и структури се
важно поле за учење за работата и за клиентите на Wigwam eG.
3. Многу клиентски организации за кои работи Wigwam eG имаат директна и индиректна
корист од работењето со колективна самоодговорност и од демократските форми во
задругата.
4. За непосредната околина (разни невладини организации во оваа област на Берлин), Wigwam
eG обезбедува голем простор за саморефлексија и понатамошни развојни процеси на
локалните актери од граѓанското општество и здруженијата на граѓани.
5. Мотивацијата, причините, поводот и процесот на намерна трансформација на wigwam GmbH
во задруга се претставени транспарентно и сеопфатно на веб-страницата на Wigwam eG
и можат да ги мотивираат другите компании заеднички да се одлучат за правна форма на
задруга.
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Преносливост
1. Моделот е пренослив за членовите на
персоналот коишто во голема мера се
самоорганизирани и коишто ја ценат и ја
живеат заедничката самоодговорност.
2. Живите демократски структури поставени
на рамноправна основа, јасното разбирање
на улогата на секој член на персоналот и
одговорно лице во комитетите.
3. Преносливи се и успешните методи
за одлично управување со процеси со
постојана промена и јасна мисија, како и
гаранцијата за континуитет и стабилност.
4. Друго важно искуство за другите компании
е заедничкиот развој на моделот на плата за
сите вработени.

Видео материјали, документарни
филмови, информации за студијата на
случај
http:/wigwam.im
https://www.instagram.com/wigwam_im/
https://www.facebook.com/wigwam.im
https://twitter.com/wigwam_im
Објавени фотографии: https://www.flickr.com/
photos/103458426@N07/
Статутарни документи на Wigwam eG
Записници од настанот: Презентација на Вера
Штајн (Советодавен одбор) и Еуген Фриде
(Извршен одбор) на конференцијата JAM
Задруги и управување со задруги одржана во
Берлин на 6 октомври 2020 година
Објави од регистарот за Wigwam GmbH и
Wigwam eG
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III.
Информации за земјата
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Италија25

25 Ова поглавје е напишано од Вилма Ринолфи(CISL).
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1. НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ
1.1 Права на информирање и
консулирање

1.2 Регулаторен систем кој поддржува
ОПВ
Од 1980-тите, вниманието на италијанските
законодавци е насочено кон усвојување на
некоја форма на регулатива што би можела
да ги заштити нивоата на вработување во
случај на криза во компанијата, притоа
олеснувајќи и поддржувајќи го преземањето
на сопственоста на компанијата од страна на
вработените.

Во Италија, правата на информирање и
консултирање се регулирани со закон и со
колективни договори.
Законската уредба бр. 25 од 6 февруари 2007
година, којашто се заснова на Европската
Директива 2002/14/ЕЗ, воведе општа
рамка во италијанското право во однос на
правото на информирање и консултирање
на работниците. Меѓутоа, ова прашање
беше присутно во италијанскиот систем за
индустриски односи уште од 1976 година, а
за прв пат беше регулирано во националниот
колективен договор за работа на вработените
во металскиот сектор. Подоцна беше
вклучено и во националните колективни
договори на другите сектори.

Во Италија, имаме зрела и добро
структурирана регулаторна рамка за
поддршка на ОПВ.
Закон 49/1985 и неговите последователни
измени (т.н. Законот на Маркора). Во
центарот на оваа регулаторна рамка стои
Законот на Маркора, кој беше одобрен во
1985 година и последователно изменет и
дополнет, којшто дефинира шема за помош
и за поддршка на растот на економските
активности и нивоата на вработеност
преку развој на задруга. За таа цел, законот
воспостави ад хок Фонд за поддршка на
задругите наречен Foncooper. Дел од овој
фонд оди за управување со Министерството
за економски развој со цел да се заштити и
да се зголеми вработеноста. Министерството
ги користи овие фондови за учество во
капиталот на Cooperazione Finanza Impresa
(CFI), финансиска компанија која, всушност,
е институционален инвеститор. CFI може да
преземе привремени малцински удели во
компании-задруги, првенствено оние коишто
се формирани од вработени на компании во
криза, и да им додели, како што ќе видиме,
финансирање и финансиски средства за
имплементација на деловни проекти.

Правото на информирање и консултирање
е важно прашање во почетните фази на
откуп на претпријатијата од страна на
вработените (ОПВ), кога компанијата треба
на претставниците на вработените да им
ги достави причините зошто е прогласена
кризата и какви мерки може да произлезат од
неа. Меѓутоа, по овие преговори, процесот
што го активира ОПВ е регулиран со
специфични закони.
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.

Закон бр. 59 од 31 јануари 1992 година.
Членот 11 од овој закон ги утврдува
процедурите што треба да се следат во
врска со создавањето на заеднички фондови
управувани од здруженијата на задруги,
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коишто можат да се користат за финансирање
на основањето на нови претпријатијазадруги.

мора да има претставник на некое здружение,
обично од светот на задругите, којшто
дејствува како координатор и посредник во
текот на целата постапка.

Уредба – Закон бр. 145 од 23 декември
2013 година. Членот 11 на оваа уредба го
воведува правото на предност за вработените
коишто имаат намера да ја изнајмат или да ја
купат нивната компанија којашто е во криза
или дел од неа.

Во фазите на развој на ОПВ, можеме да
идентификуваме три моменти во кои
синдикалците покриваат различни улоги.
Можна корпоративна криза. Синдикалците
ги претставуваат работниците. Тие
преговараат и се обидуваат да најдат
решение со посредување и преговарање со
сопственикот на компанијата или нејзиниот
претставник.

“Nuova Marcora” - Уредба на
Министерството за економски развој
од 4 декември 2014 година. Со уредбата
се воведува дополнително финансирање
со ниски камати за задругите (исто така
под раководство од CFI) и, за разлика од
Законот на Маркора, опфатот на корисници
се проширува и на социјални задруги, на
оние што управуваат со компании коишто се
конфискувани заради организиран криминал
и на веќе постоечки задруги во регионите на
Јужна Италија. Финансирањето ќе се користи
за цели на консолидација.

Корпоративни кризи и промоција на
ОПВ. Синдикалните претставници сè уште
се претставници на работниците, но веќе
немаат свој пандан. Во овој дел од постапката,
и во промоцијата и во раните фази на ОПВ,
синдикалниот претставник има многу важна
улога. Всушност, користејќи го фактот дека
работниците им веруваат, тие можат да
ги охрабрат работниците во почетните
фази, а потоа да им даваат сигурност и
да ги придружуваат низ тешкиот процес
на промена, помагајќи групата да остане
обединета. Ова е деликатна фаза којашто е од
фундаментално значење за да успее ОПВ.

Законска уредба бр. 22 од 4 март
2015 година. Уредбата е дел од долгиот
законодавен процес што започна во
1991 година. Како поттик за самопретприемништво, членот 8 ја утврдува
можноста невработените работници
да аплицираат за предвремена исплата
на нивниот надоместок во случај на
невработеност (NASpI). Овие пари
работниците можат да ги искористат за да се
приклучат кон некоја задруга и да ја преземат
компанијата каде што работеле.

Завршување на ОПВ. Откако ќе се
формира задруга, работниците стануваат
„сопственици“ на компанијата, а синдикалните
претставници ја губат својата класична улога
и, всушност, стануваат пред се медијатори.
Во оваа улога, исто така благодарение на
фактот дека работниците го почитуваат
нивното мислење, тие можат да помогнат во
смирувањето или решавање на какви било
спорови или тензиии што може да се појават
во новата организација на работа, каде што
членовите-работници може да се најдат во
сосема нови и непознати улоги.

2. УЛОГАТА НА ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА
РАБОТНИЦИТЕ
Синдикатите не се секогаш вклучени во
процесите за ОПВ. Ова во основа се должи на
фактот дека присуството на синдикатите не е
неопходно за да започне ОПВ, а истовремено
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3. МЕХАНИЗМИ ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА
БИЗНИСОТ
3.1 Системот на задруги во Италија

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.

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.

Кога ќе се појават кризи во компанијата,
работниците се соочуваат со потребата да
најдат алтернативно решение за себе со
цел да ги заштитат своите работни места.
Во случаи кога претприемачите немаат
наследници на кои ќе им ја доверат својата
компанија, обично тие имаат многу активна
улога и деловната транзиција може да се
реализира во многу поконструктивна клима,
каде претприемачите можат да им ја изнајмат
или да им ја продадат (па дури и да им ја
донираат) компанијата на нивните вработени.
Во случаите кои вклучуваат конфискација
на компанијата од организиран криминал,
потребно е повеќе време и ОПВ не може да
се реализира се додека не заврши судската
постапка.

Мнозинството италијански задруги припаѓаат
на три здруженија, при што секое од нив е
организирано на секторско и на регионално
ниво низ целата земја:
· Legacoop, која, по првичната координација
во 1886 година, беше официјално основана
во 1893 година;
· Confcooperative, којашто беше основана во
1919 година, по одделувањето од Legacoop
со цел да се формира задруга инспирирана
од католицизмот;
· Agci, основана во 1952 година, исто така
по одделувањето од Legacoop со цел
да се формира задруга инспирирана од
републиканството.

Секој од трите случаи наведени погоре
подразбира различни временски рокови и
актери.

Во последниве години, трите здруженија,
откако ја тргнаа на страна идеологијата што
првично довела до нивно раздвојување,
постигнаа нов начин на интеракција и
во 2011 година воспоставија стабилна и
взаемна координација наречена Алијанса
на италијански задруги. Алијансата беше
формално основана во 2014 година како
Здружение и во моментов претставува над
90% од италијанските задруги.

1.2.1 Корпоративни кризи или отсуство на
наследници
Фаза 1 - Постои обид кризата во компанијата
да се реши преку преговори помеѓу
синдикатот и претприемачот или, доколку
претприемачот нема наследници и одлучи
да го препушти бизнисот на вработените,
започнува фаза на соработка со цел да се
спроведе пренесувањето на бизнисот.

3.2 Главни механизми кои стојат зад
пренесувањето на бизнисите
За да се добие јасна слика за феноменот
на ОПВ во Италија, важно е да се разберат
различните фактори што доведуваат до
истото.

Фаза 2 - Работниците (а можеби и нивните
претставници) се организираат и го
започнуваат процесот на ОПВ.
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Фаза 3 – Почеток на ОПВ. Групата работници
се обраќа на некое здружение на задруги
или здружение со социјална позадина. Тие
номинираат свој менаџер или тим кој ќе ги
поддржува во текот на процесот на ОПВ.

Заплена и конфискација од прв степен:
бизнисот ја продолжува својата активност под
раководство на судската власт.
Конфискација од втор степен: со
компанијата управува Националната агенција
за управување и насочување на средствата
запленети и конфискувани од криминал,
која е под контрола на Министерството
за внатрешни работи. Агенцијата може
привремено да го довери управувањето со
компанијата на работниците.

Фаза 4 - Тимот или менаџерот проценува
дали компанијата може да има иднина,
анализирајќи ги проблемите што можат
да се појават со текот на времето,
вистинските можности за повторно
започнување на активностите, мотивацијата,
професионалноста и потребите за обука
на работниците, можната застареност на
машинеријата, шансите за добивање пристап
до финансирање и можноста за преземање
на постројките. Во оваа фаза се вклучуваат
и евалуаторите на субјектите што ќе го
финансираат проектот и започнува да се
подготвува Индустриски план.

Конфискација од трет степен (конечна
конфискација): Агенцијата може трајно да ја
преземе контролата врз компанијата и да им
ја изнајми на работниците кои, пак, можат да
започнат со ОПВ.

3.3 Играчи во системот

Фаза 5 - Доколку потенцијалот на ОПВ се
оцени позитивно, се комплетира Бизнис
планот и може да се формира задруга.

Секој чекор од ОПВ содржи одредени области
и играчи кои можат да се резимираат како
што следува:

Фаза 6 – Новата задруга се самофинансира и
добива пристап до финансии.

Промоција: Покрај неопходната
интервенција на задружната организација,
синдикатот игра важна улога во оваа област
како субјект во рамките на компанијата.
Синергијата помеѓу овие двајца играчи
беше дефинирана и официјализирана преку
еден важен договор кој беше потпишан на
21 јануари 2021 година, кој е резимиран на
крајот од овој став.

Фаза 7 - Купување/изнајмување на постројки
(задругата има право на предност во однос
на другите потенцијални купувачи) и
започнување на активностите.

1.2.2 Компании што се запленети и
конфискувани од организиран криминал

Финансирање: како што ќе видиме во
следните ставови, институционалниот актер
- Меѓународната финансиска корпорација,
задружните фондови и други потенцијални
приватни субјекти (пред сè банките) се
суштински вклучени.

Во овие случаи, потребно е време: судскиот
процес во којшто треба да се утврди дали
имотот или економската активност се
навистина управувани со организиран
криминал може да потрае и до десет години
и е поделен на четири чекори: заплена,
конфискација од прв и втор степен и конечна
конфискација.

Поддршка/придружба: членовите
на задругата, кои веќе нема да бидат
вработени туку ќе станат сопственици
на претпријатието, ќе треба да бидат
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4. ФИНАНСИСКИ МЕХАНИЗМИ

поддржани и придружени во постепеното
стекнување на претприемачките вештини
кои се неопходни за управување со бизнисот.
Системот предвидува дека актерите
(финансиски поддржувачи, здруженија на
задруги, синдикати) можат да им обезбедат
експерти на членовите-работници кои ќе
ги придружуваат (и обучуваат) околу 5-10
години. По овој период, членовите-работници
треба да можат самостојно да управуваат со
претприемачката дејност.

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.
Самофинансирање Благодарение на
Законската уредба бр. 22/2015, работниците
можат да аплицираат за надомест во случај
на невработеност со еднократна збирна
исплата, за да можат да го инвестираат во
акционерскиот капитал на задругата. Во
некои случаи, можат да ја инвестираат и
својата отпремнина

ОПВ вклучува не само вработени во
компанијата, туку и други лица чиј синергиски
придонес го олеснува успехот на иницијативата.
Договорот потпишан на 21 јануари
2021 година од страна на Legacoop,
Confcooperative и Agci и Cgil, Cisl и Uil е
важен пример на синергија помеѓу главните
играчи во системот. Договорот има за цел
да обезбеди органски и заеднички дизајн
за промоција и управување со ОПВ помеѓу
6-те организации. Условите и начините
на соработка се накратко дефинирани во
следните точки:

Фондови на здруженија на задруги Овие
фондови се основани со Законот 59/92, а
добиваат средства од 3% од годишната
добивка на задругите поврзани со
здруженијата на задруги и од преостанатите
средства на задругите во ликвидација.
Такви фондови се: Coopfond (Legacoop),
Fondosviluppo (Confcooperative) и Општиот
фонд (Agci).

· креирање на постојано тело за вршење
споедби и следење;
· промоција на ОПВ како можно решение за
справување со отворени кризи;
· информации и обука за секторските
и територијалните оператори на 6-те
организации;
· зголемување на свеста на институциите
и другите локални и национални
организации;
· оценување на изводливоста и одржливоста
на проектите на заеднички места, преку
заеднички мониторинг, истовремено со
менторски активности;
· промовирање на активностите за обука на
работниците со цел да се зајакнат нивните
претприемачки и технички вештини;
· дистрибуирање информации и најдобри
практики.

Специјалниот фонд за интервенции
кој ги штити нивоата на вработеност и
Вонредниот фонд основан со Законот на
Маркора и Новиот закон на Маркора. Овие
фондови се дистрибуирани и управувани од
Cooperazione Finanza Impresa (CFI), од кои
98,3% се контролирани од Министерството
за економски развој. CFI им помага на
работниците во подготовката на нивниот
индустриски план и во започнувањето на
активностите. Сите одобрени заеми мора да
се отплатат на рати во текот на одреден број
години (максимум 10) за време на кои CFI ја
следи економската/финансиската состојба на
компанијата заедно со нејзините резултати.
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Работниците можат да добијат пристап
до финансирање само кога ќе формираат
задруга и ќе имаат подготвен индустриски
план.

Стручна обука: работниците треба да усвојат
претприемачка и менаџерска култура.
Социјален дијалог на локално и
национално ниво: за да има продуктивна и
позитивна социјална структура.

5. КЛУЧНИ ЕЛЕМЕНТИ

Добро структуриран законодавен апарат
за поддршка и силен систем на задруги.

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

Промоција од страна на институциите
на производите на компаниите преку
кампањи за зголемување на свеста и
евентуално создавање на специфичен бренд
„произведено во ОПВ“.

5.1 Внатрешни елементи
Тајмингот на одлуката да се направи обид
за ОПВ: брзо да се протолкува вистинската
намера на менаџментот во врска со иднината
на компанијата и да се инсистира на
поголема јасност. Членовите на синдикатот
треба да имаат компетенции што ќе им
овозможат многу порано да ги проценат
евентуалните можности со користење на ОПВ,
предупредување и зголемување на свеста на
работниците.

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

Долгорочни
· …пред да се прогласи корпоративна криза.
Секое нејасно изјаснување на менаџментот
во врска со вистинските идни намери на
компанијата би можело да предизвика
одложување во однос на алармирањето
и зголемувањето на свеста за можната
употреба на ОПВ.
· …откако ќе се прогласи корпоративна
криза. Долгите преговори би можеле да
доведат до ќор-сокак што може да го
одложи почетокот на процедурите за ОПВ.

Присуство на клучни актери од
првобитната компанија: постојаното
присуство на важни професионални профили
од првобитната компанија може да го
гарантира континуитет во управувањето
со производствените активности, базата на
корисници, добавувачи итн.
Обединета, мотивирана и одлучна група:
присуството на медијатор како на пример
член на синдикатот, во овој случај, би можело
да биде особено важно.

Доцнење и бавност на процесот - дури
и во процесите на донесување одлукии 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.

5.2 Надворешни елементи
Оценувањето на проектот: оценување на
погоните, базата на корисници, достапните
професионални вештини, времето на
реализација на ОПВ со цел да се гарантира
повторно започнување на дејноста на
компанијата и нејзината конкурентност на
пазарот.
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Недостатокот на синергија помеѓу
актерите може, дури и во раните фази на
ОПВ, да доведе до спротивставени проценки
кои потенцијално можат да ги изложат идните
активности на зголемен деловен ризик и
неизбежен неуспех. Недоволниот социјален
дијалог на локално ниво, исто така, може да
доведе до ризици и отпор кон процедурите
во врска со преносот на сопственоста на
бизнисот.

Цена на законитоста: компаниите што се
формирани преку ОПВ мора целосно да
ги почитуваат фискалните прописи. Ова е
несомнено позитивен аспект во областите
и секторите каде што дампингот е широко
распространет. Меѓутоа, тоа исто така значи
дека е тешко за една задруга да остане на
пазарот.
Квалитетот на производот и неговата основна
вредност треба да го направат конкурентен
и да ги поттикне потрошувачите да изберат
поскап, но поетички производ.

Новата организација на работата:
поранешните вработени, сега членови на
задругата, мора да ја прифатат одговорноста
и управувањето со резултатите на
компанијата. Ова е деликатна транзиција која,
особено кај постарите работници, може да
предизвика силен отпор и да создаде страв
и стрес. Ова се критични прашања коишто
можат негативно да се одразат на кохезијата
и мотивацијата на првобитната група и да го
загрозат успехот на ОПВ.

Културна перцепција, бојкот,
заплашување: долгиот судски процес за
конфискација на средствата запленети од
организираниот криминал може да доведе
до губење на економската конкурентност,
постепено забавување на производството
и ризик од банкрот поради неуспехот да се
остане на пазарот.

Крај на финансирањето и придружбата:
во текот на првите неколку години, задругата
добива поддршка од актерите кои го
финансирале ОПВ во врска со можните
корекции и политиките за поврат на
инвестициите. Оваа услуга е загарантирана до
крајот на периодот на финансирање, кој трае
максимум 10 години. Според CFI, моментот во
кој завршува овој период е крајно деликатен.
Без поддршка, компаниите би можеле да
се најдат во потешкотија и ризик од лошо
управување со приходите и добивката. Во
овие случаи, стручната обука е исто така од
суштинско значење. Всушност, задругите
треба да организираат конкретни курсеви
за обука со цел да развијат внатрешни
професионални вештини коишто можат да
гарантираат иднина во целосна автономија.

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.
Друг конкретен ризик се однесува на бојкот
на активностите од страна на стариот
сопственик кој, преку својата криминална
мрежа и заплашување, ги принудува
клиентите да престанат да вршат нарачки од
задругата.
Консолидираниот систем на контроли
и активности може да ја зголеми свеста
за „здравиот“ дел од економијата, што би
можело да го намали бојкотот.

Обуката, како и медијаторите (на пример,
членовите на синдикатот) може да играат
клучна улога во намалувањето на ризиците
поврзани со новата организација на работата.
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7. СТУДИИ НА СЛУЧАЈ

Број на вработени во моментот на
основање:

Во овој извештај има четири случаи на ОПВ
за Италија. Два случаи се однесуваат на
класични деловни кризи, еден на недостаток
на наследник на компанијата и еден на
компанија конфискувана од организираниот
криминал. Во сите овие случаи, ја
набљудувавме централната и основната
улога на регулаторната поддршка опишана
претходно, заедно со финансирањето
предвидено преку италијанскиот закон за
поддршка на ОПВ.

0

7.1 ОПВ НА ITALCABLES26

53

ПРОФИЛ НА КОМПАНИЈАТА
Вид на процес:

Правна форма:

Сегашен број на вработени:
2

Број на работници членови на задругата
во моментот на основање:
51

Сегашен број на работници членови на
задругата:

задруга

преструктуирање/затворање

Обрт (дек. 2018):

Индустриска област на Каивано (Неапол)

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

Претходна дејност:

Веб-страница:

Локација:

www.wboitalcables.it

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.)

Лице за контакт:
Матео Потенциери (претседател на задругата)

Тековна дејност:
иста

Датум на основање:
2015 година

Претходен број на вработени:
65

26 Оваа студија на случај е напишана од Франческо
Лаурија и ВилмаРинолфи (CISL).
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лесно замисливите компликации, платија
по 25.000 евра, искористувајќи ја можноста
што ја нуди законот за да побараат
паушално порамнување на нивниот додаток
за мобилност. Некои од нив, исто така,
искористија дел од нивната отпремнина или
добија помош од членовите на семејството за
да ја достигнат потребната цифра.

Фабриката во Каивано, во провинцијата
Неапол, е изградена кон крајот на
седумдесеттите и почетокот на осумдесеттите
години од Редаели Текна, и е стара компанија
за производство на челични сајли. Во јуни
2008 година, компанијата беше преземена
од Italcables Spa of Companhia Previdente,
португалска индустриска компанија. Во
2009 година, Italcables Spa имаше сериозна
криза со ликвидноста и, по затворањето
на други две фабрики во Италија, во 2012
година официјално прогласи криза и за
фабриката во Каивано. Во 2013 година, и
покрај фактот што фабриката имаше обрт од
50 милиони евра годишно, активен пазар и
листа на нарачки што допрва требаше да се
обработуваат, производството беше запрено
и 56 работници беа отпуштени.

Фабриката од 75 илјади метри квадратни
првично ѝ беше изнајмена на задругата,
која по 3 години, со плаќање на максимална
рата, стана сопственик, благодарение и на
првенственото право на откуп што им е
дадено со закон на работниците кои сакаат да
ја преземат компанијата која е во криза.
Со цел повторно да започне производството
во фабриката, која беше затворена две
години, работниците беа лично вклучени во
одржувањето и обновувањето на машините.
Во 2015 година, фабриката беше повторно
отворена, а првиот камион натоварен со
материјал пристигна на 28 август.

Опис на процесот и формула за
вклучување на вработените
Работниците во фабриката организираа
протести и седеа на покривот на фабриката,
деноноќно надгледувајќи ја, бидејќи се
плашеа и од кражба на машините. По првиот
трауматичен момент, 51 работници одлучија
да се обидат да ја преземат фабриката преку
ОПВ. Со активно вклучување на членовите
на синдикатот на FIRST (Синдикалната
федерација за банки и осигурителни
компании на CISL), работниците контактираа
со здружението на Legacoop задруги. Тие
заедно го подготвија бизнис планот и
одржуваа континуирани состаноци за да ја
проверат изводливоста на нивниот ОПВ.

Механизми коишто се користат за
спроведување на процесот
Беа користени класични механизми на ОПВ
опишани во став три.

Главни пречки
Овој случај не наиде на некои посебни
пречки, освен реорганизација на улогите во
рамките на задругата.

Фактори на успех
Успехот на ОПВ зависеше, пред сè од краткото
време помеѓу прогласувањето криза на
компанијата и спроведувањето на проектот.
Продолжувањето на производството, исто
така, беше овозможено со нарачките што сè
уште се чекаа од првобитната компанија.

На крајот од фазата на евалуација и
со вклучување на финансиерите - CFICooperazione Finanza Impresa, Banca
Etica и Coopfond - во 2015 година, тие 51
работник ја формираа задругата Italcables
преку ОПВ. Почетниот капитал изнесуваше
1.939.100 евра и се состоеше делумно од
придонеси од работниците кои, среде

Друг главен фактор на успехот беше
кохезијата на групата и фактот дека некои
71

СТУДИИ НА СЛУЧАЈ: ОПВ НА ITALCABLES

клучни фигури од првобитната компанија
останаа во задругата, што го олесни брзото
продолжување на активностите.
Улогата на претставникот на синдикатот како
медијатор помогна да се надминат сомнежите
и тензиите предизвикани од новата
организација на работата.

Главни придобивки за компанијата,
вработените и животната средина/
општеството
Откако беше формирана, задругата повторно
започна со производство и гарантираше
постојан и контролиран раст, така што се
одржаа нивоата на вработеност и плати. Таа
се здоби со важна секторска позиција во
странство и, всушност, ги извезува своите
производи низ целиот свет.

Преносливост
Законот на Маркора одигра суштинска улога
во случајот заедно со целиот законодавен
апарат што го поддржува задругарството
и финансирањето на овие иницијативи.
Од слично значење беше првенственото
право на откуп што им е дадено со закон на
работниците за да ја преземат дејноста (види
став 1.2). Според наше мислење, овие аспекти
и правила можат да се пренесат на други
национални случаи.

Видео материјали, документарни
филмови, информации за студијата на
случај
https://www.la7.it/coffee-break/video/
italcables-di-caivano-la-prima-esperienza-diworkers-buyout-21-11-2019-294450
https://napoli.fanpage.it/la-wbo-italcables-dicaivano-azienda-fallita-rilevata-dai-dipendentiche-oggi-fattura-20-milioni/
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7.2 PIRINOLI27
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

27 Оваа студија на случај е подготвена од
Франческо Лаурија и Вилма Ринолфи (CISL).
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на соработката и синдикатите Cisl и Cgil,
Cooperazione Finanza Impresa и Coopfond како
финансиери.

Фабриката за хартија Pirinoli е основана
од Гаспаре Пириноли во 1872 година. Во
1937 година, компанијата беше купена од
семејството Ева и започна да произведува
картон за печатени кутии и стана еден
од лидерите во секторот на национално,
а подоцна и на европско ниво. Во 1962 и
1994 година, беа инсталирани уште две
технолошки понапредни континуирани
производствени линии со поголем
производствен капацитет. На почетокот
на 2000 година, Cartiera Pirinoli беше меѓу
најдобрите десет европски производители
на обложен картон за картонски кутии од
рециклирани влакна, со производство од над
100.000 тони годишно. Во наредните години,
зголемувањето на трошоците и промените во
условите на пазарот предизвикаа сериозна
финансиска криза. Во 2006 година, имаше
обид за повторно отворање на компанијата,
кога Pkarton S.p.A - компанија формирана
ад хок од претприемачи и експерти во
секторот - ја презеде компанијата и воведе
нов индустриски план. Меѓутоа, ситуацијата
се влоши и поради економската криза што
започна во 2008 година. На 21 јуни 2012
година, Pkarton S.p.A. прогласи банкрот,
производствените линии беа запрени и 160
работници беа прогласени за технолошки
вишок.

По позитивната проценка на идните
можности на компанијата и изготвување на
индустриски план, во март 2015 година беше
основана Cartiera Pirinoli Società Cooperativa
со 74 партнери-работници. На 16 април
истата година, задругата купи машини по
пат на аукција и ги изнајми бараките на
производствената локација. Во периодот
август-септември 2015 година, задругата
продолжи со производството, повторно се
поврза со старите корисници и повторно
ја активира една од двете производствени
линии што работеа пред банкротот.
Почетниот капитал на задругата изнесуваше
2.400.000 евра: 1.200.000 евра од членовитеработници, 600.000 евра од Coopfond и
600.000 евра од CFI.

Механизми коишто се користат за
спроведување на процесот
Користените механизми се опишани во став 3.

Главни пречки
Немаше посебни компликации бидејќи ОПВ
беше извршен брзо и со целосна синергија
помеѓу вклучените актери.

Опис на процесот и формула за
вклучување на вработените

Фактори на успех
Главните фактори за успехот на ОПВ беа:
ОПВ беше брзо извршен, што значеше
дека компанијата не ги загуби пазарот
и корисниците; кохезијата на групата
работници, што исто така вклучуваше клучни
вештини за повторно започнување на
активностите; на крајот, социјалниот дијалог
на локално ниво, кој овозможи активно
вклучување на локалните јавни и приватни
актери.

Откако пропадна обидот да се најдат нови
инвеститори, во 2013 година, 74 работници
- кои во меѓувреме започнаа да управуваат
со фабриката - одлучија да ја преземат
компанијата. Со поддршка од Legacoop
di Cuneo, тие започнаа правна постапка
за пренесување на компанијата, во која
беше вклучен и регионот Пидмонт, со
конкретни финансиски закони за поддршка
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Главни придобивки за компанијата,
вработените и животната средина/
општеството
Во текот на првите три години активност,
работните членови, освен што ја вложија
својата отпремнина, си ја намалија и платата
за 20% за да ги задоволат финансиските
потреби. Првично, по интерен договор,
прекувремената работа се плаќаше како
редовно работно време. Фабриката зафаќа
површина од 140.000 метри квадратни, од
кои 25.000 се покриени. Производствениот
потенцијал е над 100.000 тони годишно.
Задругата е присутна не само на
италијанскиот туку и на сите европски пазари.
Во ноември 2016 година, Cartiera Pirinoli S.C.
доби сертификат од Советот за управување со
шумарство (F.S.C.).
Задругата го зголеми нивото на вработеност
со текот на годините, достигнувајќи, во
декември 2018 година, вкупно 80 работни
членови и 12 вработени.

Преносливост
Исто и во овој случај, законодавниот апарат
одигра клучна улога во спроведувањето на
ОПВ, што го олесни пристапот до финансии
и им даде на работниците право на прво
одбивање при преземањето на нивната
компанија во криза.
Според наше мислење, искуството може да се
пренесе доколку е поддржано со соодветно
законодавство.

Видео материјали, документарни филмови,
информации за студијата на случај
https://www.youtube.com/
watch?v=JzeCBG5pTgo https://www.youtube.
com/watch?v=aIqBJ4KOZYI https://www.
youtube.com/watch?v=GHTj_dkP0Vo
https://www.youtube.com/watch?v=QT_qHxJPiWE
https://www.youtube.com/watch?v=4H_
NlGiSMiE
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7.3 ARBIZZI28
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

28 Оваа студија на случај е подготвена од Вилма
Ринолфи (CISL).
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Механизми коишто се користат за
спроведување на процесот

Емилио Арбици ја основаше Arbizzi srl во 1997
година. Компанијата веднаш стана високо
конкурентна и зазеде важна позиција на
пазарот за индустриско пакување. Во 2014
година, со над 1.800 корисници и одличен
биланс на состојба, претприемачот одлучи
да се повлече од бизнисот и, бидејќи немаше
наследници, предложи неговите вработени
да ја откупат компанијата. Затоа, уште од
почетокот на ова пренесување на бизнисот
кон работниците, немаше криза, туку потреба
од генерациска промена со цел да се создаде
здрава и конкурентна компанија.

Механизмите што се користеа за
спроведување на ОПВ го следеа истиот
модел како и гореспоменатите случаи, освен
суштинската разлика во однос на присуството
и активната соработка на поранешниот
сопственик, кој исто така финансиски го
поддржа проектот. Проектот предвидуваше
6 години сопственикот да задржува дел од
отпремнината (TFR) на работните членови
како форма на закупнина за дејноста. По
6 години, што беше временски период
проценет како соодветен за новата задруга да
постигне економска/финансиска рамнотежа,
задругата конечно ја откупи компанијата.

Опис на процесот и формула за
вклучување на вработените

Главни пречки

Во 2014 година, во договор со сопственикот,
сите 18 вработени одлучија да го преземат
бизнисот и да се обратат до Legacoop за
помош. 16 работници формираа задруга,
додека 2 станаа вработени во компанијата
и сите ја задржаа својата класификација и
условите за плата. Почетниот капитал на
задругата од 590.000 евра беше собран
од работните членови, кои инвестираа
по 5.000 евра, од Емилио Арбици, кој како
финансиер (без никаква оперативна улога во
задругата) инвестираше 120.000 евра и преку
финансирање обезбедено од CFI (100.000
евра) и Coopfond (290.000 евра).

Немаше посебни компликации во
процедурата.

Фактори на успех
Еден од главните фактори за успех во овој
случај е синергијата помеѓу различните
вклучени актери. Особено, соработката на
поранешниот сопственик овозможи да се
организира постепен и одржлив пренос на
сопственоста на работниците. Покрај тоа,
благодарение на специфичните услови во
врска со ОПВ, процедурата беше многу брза,
што значеше дека Cooperativa Arbizzi можеше
да го задржи својот удел на пазарот и врските
со првичната клиентела.
Исто така, фактот дека клучните фигури од
првобитната компанија останаа во задругата,
овозможи да продолжат активностите од
суштинско значење. Работниците што ја
формираа задругата имаа стекнато вештини
и висок степен на автономија во работењето
низ годините пред откупот, што придонесе за
успехот на пренесувањето на бизнисот.
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Главни придобивки за компанијата,
вработените и животната средина/
општеството

Преносливост
Дури и во случаи кога не постои законска
рамка која го фаворизира развојот на
задругите, решението опишано овде, во
секој случај, може да се прилагоди на
регулаторниот систем на која било земја,
каде што постои целосна соработка помеѓу
претприемачот и работниците и можност за
субвенционирано финансирање.

Задругата ја задржа позицијата што
првобитната компанија ја имаше на пазарот
а си постави и цели за понатамошен
развој: квалитативен избор на корисници,
зголемување на територијалните активности,
континуирана потрага по нови производи,
иновации, обука и обезбедување на
ажурирани информации до работните
членови, развој на комуникациски и
корпоративен имиџ. Во првите неколку
месеци на работа, задругата веќе ја прошири
својата палета на производи, го создаде
брендот „Arbizzi Tech“ и ја прошири својата
продажна мрежа.

Видео материјали, документарни
филмови, информации за студијата на
случај
Епизода „Il posto giusto“ од 22.01.2017 година
https://www.raiplay.it/video/2017/01/Eredit224working-buyout-e6e11129-5df0-4865-86d8d7f494ec85f2.html

По првите шест месеци работа, обртот на
задругата достигна 5 милиони евра, со
добивка од 237 илјади евра. Овој позитивен
тренд во обртот овозможи сите членовиработници да ги одржат условите за плата
што ги имаа во првобитната компанија.
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7.4 CALCESTRUZZI ERICINA LIBERA29
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

29 Оваа студија на случај е подготвена од Вилма
Ринолфи (CISL).
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Историјат

ги застапува компаниите кои рециклираат
инертен отпад), Legacoop и Legambiente,
активно соработуваа во рестартирањето.
Затоа компанијата ги пренамени своите
постројки за да може да се третира инертен
градежен отпад. Ова беше направено
со интегрирање на R.O.S.E. системот
(Обновување на хомогенизиран градежен
отпад).

Во 1991 година, Calcestruzzi Ericina ја
купи шефот на мафијата, Винченцо Вирга,
кој се сметаше за еден од најопасните
мафијаши во тие години и „претприемачки
мозок“ на Бернардо Провенцано, еден од
поранешните водачи на Коза Ностра. Во јули
1996 година, компанијата беше запленета од
судските органи кои започнаа да управуваат
со бизнисот и затоа стариот сопственик
организираше сериозен бојкот со
заплашување на корисниците и блокирање
на сите нарачки на компанијата. За да се
спречи банкрот, префектот на Трапани,
Фулвио Содано, независно одлучи да ја
вклучи „здравата“ претприемачка мрежа на
територијата, барајќи од претприемачите
да преземат конкретна обврска и да заземат
јасна позиција против организираниот
криминал со деблокирање на нарачките на
компанија која беше преземена од мафијата.

Во меѓувреме, напредуваа различните
чекори потребни за завршување на
конфискацијата, а во втората фаза од
конфискацијата, компанијата беше ставена
под управа на Националната агенција за
управување и насочување на средства
запленети и конфискувани од криминал.
Во 2008 година, 6 поранешни вработени ја
основаа задругата Calcestruzzi Ericina Libera,
со поддршка на двете здруженија Libera и
Legacoop. Почетниот акционерски капитал
на задругата потекнуваше од членовите
преку уплата на дел од нивната отпремнина.
Дејноста продолжи на 1 јуни 2011 година,
кога менаџментот на компанијата ѝ беше
целосно доверен на Задругата, која ја
изнајми локацијата од горенаведената
агенција. Задругата нема да може
целосно да ја поседува дејноста бидејќи
конфискуваните средства ќе останат во
сопственост на државата. Тоа е првата
конфискувана компанија која ѝ е доверена
на задруга од поранешни вработени.

Ситуацијата се промени на подобро во
2004 година, кога Calcestruzzi Ericina доби
дел од официјалните договори за набавка
за изградба на доковите на пристаништето
Трапани, за Купот на Америка.

Опис на процесот и формула за
вклучување на вработените
Исто така, благодарение на оваа голема
нарачка, имаше проект за рестартирање
на компанијата со инвестиција од околу
2.200.000 евра, финансирана главно од
IRFIS - финансиска посредничка банка
во Регионот на Сицилија како единствен
акционер - како дел од Регионалната
оперативна програма Сицилија 4.01.в,
и заем од Unipol Banca од 700.000 евра.
Локални јавни институции - Префектурата
Трапани, агенции за спроведување на
законот, Јавното обвинителство, Агенцијата
за државен имот, Регионот на Сицилија Здружението „Libera“, Anpar (здружение што

Механизми коишто се користат за
спроведување на процесот
Чекорите на овој ОПВ се многу различни
од класичната процедура. Во овој случај,
работниците мораа да чекаат да заврши
судскиот процес за заплена и конфискација за
да можат да управуваат со дејноста (види став
3.2.2).
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Задругата немаше финансиска поддршка
од класичните канали за ОПВ (CFI,
Фондови на здруженија на задруги, итн.)
Корпоративното преструктуирање се случи
пред формирањето на задругата, за време на
судската администрација. Затоа, компанијата
го доби потребното финансирање за
пренамена на постројката кога таа сè уште
беше под конфискација и управувана од
државата.

легално и се одлучуваат за локалната мафија
како единствен соговорник на кој можат да
му се обратат за да најдат работа. И покрај
фактот што организираниот криминал само ги
експлоатира компаниите за перење огромни
количини валкани пари, овие бизниси
сепак често го гарантираат единствениот
извор на вработување во територијални
области со висока стапка на невработеност и
непријавена и несигурна работа.

Главни пречки

Дополнителна пречка во овие случаи во
однос на „цената на законитоста“, односно
потешкотијата да се натпреваруваат легално
на пазар каде што широката употреба на
непријавена работа од страна на многу
компании им овозможува да ги намалат
цените на понудата.

Организираниот криминал претставуваше
главна пречка во овој случај, заедно со
фактот дека е толку длабоко вкоренет во
територијата, што значи дека може да создаде
густа мрежа на заплашувања и закани за да ја
блокира активноста на компанијата.
Долгиот судски процес, кој често трае и до
десет години за конфискација на запленетите
средства, претставува уште една пречка,
како и управувањето од страна на судските
органи, што може да ги одврати клиентите, да
предизвика губење на конкурентноста заедно
со постепено забавување на производството
и ризик од банкрот поради недостаток на
стабилност на пазарот.

Фактори на успех

Овој аспект помага да се создаде она што
може да се смета за најголема пречка во ваков
случај, односно широко распространета
култура во области со голема инфилтрација
на мафијата што доведува до тоа компаниите
управувани од мафијата да се перципираат
како единствените што гарантираат работа.
Дополнително на ова е чувството дека кога
државата конфискува и управува со една
компанија, ризикува таа да банкротира со
последователно губење на работните места.
Исто така, длабоко вкоренетата природа
на организираниот криминал, неговите
огромни финансиски средства и честопати
отсуството на државата значи дека луѓето
често немаат доверба во ништо што е јавно и

Главни придобивки за компанијата,
вработените и животната средина/
општеството

Локалниот социјален дијалог и синергијата
помеѓу различните актери на кои им е
доверена контрола над територијата
одиграа фундаментална улога во успехот на
проектот. Исто така, од големо значење е
одговорното вклучување на „здравиот“ дел
од претприемништвото, но и воопшто на
локалната економска мрежа.

Задругата го користи системот R.O.S.E.,
којшто претставува најсовремена постројка
за рециклирање отпадни материјали
од изградба и реновирање. Во Италија
функционираат само 17 вакви системи,
а задругата управува со единствениот
којшто се наоѓа на југ. Благодарение на
нејзината посветеност кон заштита на
животната средина и нејзината улога во
борбата против организираниот криминал,
задругата стана културна референтна точка
за социјалната и производствената мрежа
на територијата. На пример, таа обучува
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студенти и претставува центар којшто се бори
против распространетата незаконитост во
градежната индустрија.

земји постои можност компанијата да биде
преземена од организираниот криминал и
да ризикува затворање. Во овие случаи, не
само што постојат конкретни закони за ОПВ,
туку постои и законодавен апарат којшто го
регулира запленувањето и конфискацијата
на средствата . Овој апарат, дури и ако е
строго определен за одредени територии
на Италија, доколку се направат потребните
прилагодувања, може да се пренесе и во
други земји.

Во 2014 година, задругата даде свој придонес
за работилницата „Рециклирање отпад
од изградба и уривање: како може да се
развие пазарот за овој одржлив извор на
агрегати?“, којашто Генералниот директорат
за претпријатија и индустрија на Европската
комисија ја организираше во Брисел.
Задругата соработуваше и со Централната
техничка служба на Советот за јавни работи
во врска со новите Упатства за оценување на
карактеристиките на бетонот што се истура
на самото место на градбата.

Видео материјали, документарни
филмови, информации за студијата на
случај
https://www.youtube.com/
watch?v=7ap2JviHIYY
https://www.youtube.com/
watch?v=PILOlnFdXQI
https://www.youtube.com/
watch?v=Jq3TTwFyvk4

Преносливост
Иако ова е многу специфичен случај којшто
е многу карактеристичен за италијанската
социо-економска структура, за жал и во други
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Шпанија30

30 Ова поглавје го напиша ASLE.
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1. НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ

2. УЛОГАТА НА ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА
РАБОТНИЦИТЕ

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.

Едно од основните работнички права
признаени во шпанскиот статут на
работниците е учеството во компанијата.
Ова учество има форма на претставнички
тела, главно делегати на работната сила и
работничкиот комитет. Појавата на овие две
тела зависи од големината на компанијата или
работниот центар.

Меѓутоа, постојат изолирани правни
и финансиски инструменти коишто,
доколку се користат координирано, може
да ги зголемат можностите за успешно
предавање во овие околности.

Во секој случај, правата на претставничките
тела на работниците во Шпанија главно се
однесуваат на правото на информирање,
додека во другите земји на Европската
унија постои право на консултирање, па
дури и право на вето, со што се зголемува
консолидацијата.

Од друга страна, одредени автономни
региони, иако во мал број, изготвија
конкретни политики во полза на овие
процеси. Тие го направиле тоа затоа што се
свесни дека ваквите процеси резултираат
со директно и индиректно одржување и
зајакнување стабилни и квалитетни работни
места, што ќе доведе до зацврстување на
територијалните корени коишто ќе помогнат
да се спречи заканата од преселување
и зголемена економска и деловна
конкурентност.

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.

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.

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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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).

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.
Оваа соработка вклучува обврски од
деловни организации како што се ASLE и/
или LABORPAR, потоа од универзитети,
технолошки центри, локални агенции за
развој, агенции за иновации, социјални
иницијативи и компании, како и јавни
сектори, како што се секторот трезор и
министерството за финансии. Сепак, оваа
политика не е утврдена на ниво на целата
држава.

Освен овој договор, не постојат други
глобални спогодби или договори со
деловните организации коишто ги
претставуваат МСП во Шпанија, што
подразбира дека сопствениците на
компаниите не се свесни за можноста да
извршат пренесување на својот бизнис кон
нивните работници, освен ако тоа не го
препорачаат агентите вклучени во процесот.

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.

3. МЕХАНИЗМИ ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА
БИЗНИСОТ
3.1 Екосистем насочен кон пренесување
на бизнисот

3.2 Пат
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:

Покрај претставниците на работниците,
постојат и посебни околности во кои други
агенти можат да играат клучна улога во
успешниот исход на еден ваков процес, меѓу
кои спаѓаат локалните агенции за развој
коишто припаѓаат на локалните органи
на јавната администрација, финансиските
институции и самите органи на јавната
администрација.

Фаза 1. Остварливост на бизнисот.
Кога станува збор за корпоративното
преструктуирање и наследување, мора да се
направи процена на компанијата, како и план
којшто ја гарантира идната остварливост на
новиот проект. Овој план потоа се користи за
воспоставување економски и корпоративни
основи за вклучување на работниците како
акционери.

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
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Фаза 2. Даночна и финансиска анализа
и потрага по финансирање. Мора да се
најдат потребните средства за финансирање
и гаранции за успешно справување со овие
процеси, како дополнување на анализата на
последиците поврзани со данокот.

Даночни олеснувања за учество: Во
Шпанија постојат четири различни даночни
модалитети. Сите од нив опфаќаат неколку
олеснувања за учество; сепак, најзначајното
од нив е олеснувањето коешто се однесува
на Историската територија Гипузкоа
(Провинциски закон 6/2016 од 15 декември за
изменување и дополнување на член 41.2 од
Законот за ПДД) и предвидува ослободување
од оданочување на капитални добивки за
сопствениците на компании коишто вршат
пренесување на својот капитал кон своите
вработени, што го прави овој модел на
пренесување попривлечен од другите.

Фаза 3. Презентирање на планот пред
вработените. Оваа фаза е од клучно значење
за да се добијат потребните обврски и да се
започне со извршување на планот.
Фаза 4. Извршување на планот.
Поставување и/или стекнување средства
коишто се потребни за започнување на
новиот корпоративен проект.

5. КЛУЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И ПРЕЧКИ
5.1 Клучни елементи

Фаза 5. Консолидација на новиот проект.
Филозофска, правна и економска обука како
компанија којашто се заснова на учество во и
модификација на корпоративната култура и
моделот на управување.

· 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.

4. ФИНАНСИСКИ МЕХАНИЗМИ
Овие се меѓу најважните достапни механизми:
Еднократна исплата на надоместоци за
невработеност: Невработените лица коишто
сакаат да основаат или да станат дел од
компанија, работничко друштво или задруга
можат да ги добијат своите надоместоци
за невработеност со еднократна исплата,
наместо со месечни исплати, со цел да купат
удел во компанијата.
Капитализација преку FOGASA (Гарантен
фонд за плати) Поединците чијшто договор
за вработување е раскинат од несолвентната
компанија имаат право да го добијат својот
надомест од државниот фонд FOGASA
(Гарантен фонд за плати) и да придонесат за
основање или учество во новата компанија со
купување акции на компанијата.
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5.2 Клучни Пречки

6. РИЗИЦИ

· 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.

· Неможност да се добијат потребните
економски и финансиски ресурси.
· Признавање и почитување на новата
организациска структура.
· Неможност да се утврди професионалниот
статус на управните органи на компанијата.
· Неспособност на вработените да ја
препознаат и да ја почитуваат новата двојна
улога на акционерите и работниците.
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7. СТУДИИ НА СЛУЧАЈ
7.1 K1 Ekopaisaia31
ПРОФИЛ НА КОМПАНИЈАТА
Вид на процес:

Правна форма:

преструктуирање

работничко друштво со ограничена
одговорност

Локација:

Обрт (декември 2019 година):

Азпеитија Гипузкоа Шпанија

ЕУР 1,700,000

Претходна дејност:

Веб-страница:

Нема

www.kimubat.eus

Сегашна дејност:

Лице за контакт:

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

Икер Гојкочеа Арана

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)

31 Оваа студија на случај беше изготвена од Анабел
Јолди и Јоне Нолте (ASLE).
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Опис на процесот

Во сопственост на двајца партнери, KIMU
BAT, S.L. се соочи со економски тешкотии
во декември 2013 година како резултат на
намалувањето на инвестициите за одржување
од страна на локалните јавни сектори, како и
падот на градежните работи.

1. План за изводливост. 2. Раскинување
на договорите за вработување и плаќање
надоместоци. 3. Капитализација на
надоместоците за невработеност за цели
на формирање работничко друштво. Беа
подигнати и лични заеми преку финансиската
институција Кучабанк. Просечен придонес од
ЕУР 6.000 по акционер. 4. Договор за закуп на
просториите на компанијата за период од 15
години. 5. Откуп на инсталациите, машините
и потребните залихи од претходните
сопственици.

Покрај тоа, сопствениците се приближуваа
до возраста за пензионирање без да имаат
утврден план за наследување. Ова го доведе
во прашање континуитетот на бизнисот на кој
му беше потребно целокупно организациско
и економско преструктуирање. За прв пат
по години, сопствениците не можеа да се
договорат како да постапат понатаму.

Растот на деловната активност доведе до
зголемување на работната сила и компанијата
има јасна политика во која се наведува дека
сите вработени со договор на неопределено
време се стекнуваат со статус на акционер,
бидејќи компаниите во кои акционерскиот
капитал е во сопственост на работниците се
покохезивни и попосветени.

Во овие околности, делегатот на работната
сила којшто го претставува Синдикатот на
работниците во Баскија-ЛАБ се договори со
сопствениците да контактираат со деловната
асоцијација ASLE за да ја проучат можноста
за формирање социјално претпријатие и да
спречат затворање на компанијата.

Така, сите вработени со договор на
неопределено време решија да учествуваат.
Станува збор за 19 поединци коишто
придонесоа со по 17.500 евра за да постигнат
акционерски капитал од 332.500 евра.

Формула за вклучување на вработените
K1 EKOPAISAIA SLL е работничко друштво
основано во 2014 година од страна на 10
работници-партнери со акционерски капитал
од 182.000 евра.

Механизми коишто се користат за
спроведување на процесот

Основано е како нов проект за социјална
економија во форма на работничко друштво
регулирано само во Шпанија, во кое
мнозински удел имаат неговите вработени
коишто имаат договори на неопределено
време.

1. Економски
1. Капитализација со еднократна исплата
2. Финансирање со личен заем од финансиски
институции.
3. Неповратни грантови од баскиската влада
за формирање работничко друштво.
4. Грант од Фондацијата Мишелин (неповратен
грант од 20.000 евра)
5. Фискални: одбивање од персоналниот
данок на доход како придонес во
акционерскиот капитал на секој акционер

Во овој случај, 100% од капиталот е во
сопственост на вработените во компанијата
коишто имаат договори на неопределено
време.
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Главни придобивки за компанијата,
вработените и животната средина/
општеството
Компанија

2. Технички
1. Формирање Надзорен орган составен
од претставници на работниците и
сопственици.
2. Изготвување Внатрешни прописи за
работа заради зајакнување на новиот
модел на управување.
3. Одобрување на Договорот за компанија
со кој се утврдени правилата за влез/излез
на акционери и распределба на добивката.

Деловен континуитет
Подобрување на обртот, приходот, работната
сила

Вработени
Одржување на работните места
Капацитет за самостоен развој
Зголемена обука, професионален развој,
мотивација, задоволство

Главни пречки
· Прва година: недостаток на ресурси и
економски тешкотии.
· Отсуство на култура на учество.
· Отсуство на економска обука за разбирање
на бизнисот.
· Управување со различноста на поединците
во однос на возраста, полот, карактерот,
итн.

Општество
Генерирање директни и индиректни
економски можности
Вклучување во општеството преку проектот
Карабелеко. Остварување можности за
вработување за лица со ментални заболувања
и учество на други организации во близина.
Зајакнување на посветеноста кон животната
средина и истражувања за нови деловни
можности во овој контекст.

Фактори на успех
· Лидерски способности на претставникот на
работниците.
· Поддршка од Локалната агенција за развој и
ASLE за развивање на процесот.
· Постојан и транспарентен дијалог
помеѓу претставникот на работниците
и сопствениците заради постигнување
договорите за пренесување.
· Развој на култура базирана на вредности
и учество на сите вклучени лица за да се
поттикне чувството на припадност.
· Обука на сите поединци за економски
прашања и прашања поврзани со иновации.

Преносливост
· цврсти лидерски способности на
претставникот на работниците.
· поддршка на специјализирани агенти во
текот на процесот
· примена на економско-финансиски и
технички механизми
· обука за управување со сите поединци
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Видео материјали, документарни
филмови, информации за студијата на
случај

https://kimubat.eus/es/kimubat-garden/
noticias/kimu-bat-presenta-varios-proyectosmedioambientales-y-educativos-en-su-25
Линкови до социјални медиуми:
https://www.instagram.com/kimubat/
https://www.youtube.com/channel/UCkATOjPWRmCE4rkbKcnkA/featured
https://www.facebook.com/Kimubat

Студија на случај од Универзитетот Деусто.
Наваро, И. Нарваиза, Л и Арагон, Ц. (2017)
Киму бат, Деусто бизнис школа - Универзитет
во Деусто, Сан Себастијан.
Линкови од медиумите:
https://gipuzkoadigital.com/kimu-bat/
https://kimubat.eus/es/kimubat-garden/
noticias/kimu-bat-obtiene-el-certificado-deoro-bikain
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7.2 Metalher, S.L.L. 32
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

32 Студијата на случај беше изготвена од Анабел
Јолди и Јоне Нолте (ASLE).
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за купување акции од партнерите во
заминување. 5. Соодветен договор за
купување. 6. Заем доделен на компанијата.
7. Трговски заем доделен на работниците. 8.
Откуп на акциите на двајцата сопственици од
страна на работниците.

Во 2017 година, METALHER, S.L.L, во
сопственост на двајца партнери (едниот во
пензија, а другиот близу до пензија) направи
сериозна инвестиција за започнување нова
деловна активност којашто се состои од
производство на хидраулични резервоари од
цртежи и компаниски дизајни. За таа цел беа
ангажирани нови квалификувани кадри.

Следниве клучни агенти соработуваа во
успешниот исход на процесот: Деловната
асоцијација ASLE, Стопанската комора во
Гипузкоа и Агенцијата за развој BETERRIBURUNTZA во Хернани (Гипузкоа) и
Градскиот совет. Ова беше поддржано од
Провинцискиот совет на Гипузкоа, којшто го
субвенционираше процесот.

Сепак, се ближеше денот на пензионирање на
активниот партнер. Со оглед на ситуацијата,
беа предложени неколку алтернативи за да се
избегне затворање: да се продаде бизнисот на
конкуренцијата, да се продадат просториите
и да се стабилизира бизнисот или да се
продаде бизнисот на работниците.

Механизми коишто се користат за
спроведување на процесот
1. Економски

Најпривлечната опција беше да се продаде
бизнисот на работниците. Затоа, откако го
дадоа својот предлог, тие ја контактираа
деловната асоцијација ASLE за да добијат
совети во врска со постапката за наследување
бизнис.

1. Куповна цена: 950.000 евра. Средствата
дојдоа од:
a. Капитализација со еднократна исплата. 5
поединци (во просек 20.000 евра по лице)
b. Финансирање со личен заем од
финансиски институции.
Трговски заем за секој работник-партнер.
Компанијата претходно доби заем од
LUZARO (финансиска институција) со
гаранција од ELKARGI (Друштво за заемни
гаранции) со конкретна кредитна линија
за покривање ризици од Провинцискиот
совет на Гипузкоа.
2. Неповратни грантови од баскиската влада
за формирање работничко друштво.
3. Поддршка од Фондацијата Мишелин.
4. Фискални: одбивање во персоналниот
данок на доход како придонес во
акционерскиот капитал на секој акционер
и ослободување од пријавување капитални
добивки за продавачот којшто продолжил
да биде активно вработен во моментот на
пренесувањето.

Формула за вклучување на вработените
METALHER S.L.L. стана работничко друштво
со ограничена одговорност на 31 март
2020 година како нов проект за социјална
економија, односно како работничко
друштво: трговско друштво со мнозинско
учество на неговите вработени коишто имаат
договори на неопределено време. Деветмина
работници на компанијата откупија 100% од
компанијата.
Опис на процесот
1. Развој на економско-финансиски план
за наследување. 2. Капитализација на
надоместоците за невработеност и лични
заеми за трансформација. 3. Формална
трансформација во работничко друштво
4. Дополнителна потрага по финансии
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Главни придобивки за компанијата,
вработените и животната средина/
општеството
Компанија

2. Технички
1. Формирање Надзорен орган составен
од претставници на работниците и
сопственици.
2. Изготвување внатрешни прописи за
работа заради зајакнување на новиот
модел на управување.
3. Одобрување на Договорот за компанија
со кој се утврдени правилата за влез/излез
на акционери и распределба на добивката.

Деловен континуитет. Локализација на
проектот.
Подобрување на обртот, добивката, работната
сила.
Посветеност на вработените.

Вработени
Одржување на работните места.
Капацитет за самостоен развој.
Зголемена обука, професионален развој,
мотивација, задоволство.
Промоција на социјална компанија каде што
работниците ја развиваат својата иднина и
на проектот преку стекнување акционерски
капитал.

Главни пречки
· Управување со различните мислења
на двајцата партнери коишто го вршат
пренесувањето.
· Акумулирани позитивни приходи коишто ја
зголемиле трансферната цена.
· Отсуство на култура на учество.
· Отсуство на економска обука за разбирање
на бизнисот.
· Управување со различноста на поединците
во однос на возраста, полот, карактерот,
итн.
· Управување со недостатокот на
претприемнички дух на партнерите.

Општество
Спречување преселба на компанијата и
овозможување непречена соработка со
локалните добавувачи.
Зајакнување на посветеноста кон
континуираното освојување нови пазари и
откривање нови деловни можности.

Фактори на успех

Преносливост

· Лидерските способности на едно лице
коешто влегло во проектот со добро
познавање на бизнисот и деловна култура
на учество.
· Поддршката од Локалната агенција
за развој и ASLE заради развивање на
процесот.
· Економскиот обрт на бизнисот.
· Одобрените средства од страна на
финансиските институции

· цврсти лидерски способности на лицето
коешто врши функција на Управен директор
во новиот проект
· посветеност кон партиципативната
компанија, како во поглед на управувањето,
така и во поглед на капиталот.
· поддршка на специјализирани агенти во
текот на процесот
· примена на економско-финансиски и
технички механизми
· обука за управување со сите поединци
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Северна Македонија33

33 Ова поглавје го напиша Паблик.
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1. НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ
1.1 Историска позадина

за идниот раст и развојот на пазарот на
трудот (Залдуендо, 2003)35. Избраниот
модел за приватизација бил ОПМВ, т.е.
продажба на претпријатијата на лица од
претпријатијата придружена со поволни
услови за плаќање. Конкретно, менаџерите ги
купиле најпрофитабилните или потенцијално
профитабилните претпријатија, честопати
со потценети вредности на имотот, при што
плаќале само 10% од куповната цена, додека
остатокот го исплаќале на рати во рок од
10 години (Домаденик и др., 2003), додека
послабите претпријатија со преувеличени
вредности на имотот најчесто се продавале
на вработените. Моделот ОПМВ не резултирал
со подобрување во корпоративното
управување бидејќи новите менаџери биле
старите директори коишто ретко носеле
нови финансиски и/или трговски партнери
потребни за модернизација и проширување
на производството. Покрај тоа, продажба на
претпријатијата на лица од внатре довела
до пристрасност кон политиките коишто
ги поддржувале краткорочните, честопати
неодржливи цели на вработените, како што
е зачувување на нивните работни места
наместо долгорочно максимизирање на
профитот (Залдуендо, 2003). Ова довело
до значително намалување на платите
коешто достигнало вредност од 25% од сите
исплатени плати, иако подоцна оваа вредност
се намалила на 13% во 2006 година. Силната
позиција на вработените им овозможила да
се спротивстават на отпуштањата и со тоа да
го блокираат прилагодувањето на обемот
и вештините на работната сила кон новите
барања на отворената пазарна економија36.

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
сопственост34. Овие процеси може да се
гледаат како позитивна последица којашто го
отвори патот за појава на денешната практика
за наследување бизниси.
По стекнувањето независност во 1991 година,
еден од клучните аспекти и приоритети
на новата независна земја бил процесот
на трансформација на сопственоста во
слободна пазарна економија. Процесот на
приватизација во Македонија започнал во
1989 година, но се забрзал по стекнувањето
независност (1992 година). Имајќи го предвид
ваквиот приоритет на политиката, во 1993
година се донел Законот за трансформација
на претпријатијата со општествен капитал,
чијашто главна цел бил да се интензивира
процесот на приватизација. Конкретно,
Северна Македонија ја применила формата
на приватизација „откуп на претпријатијата
од страна на вработените и менаџерите
(ОПМВ)“, што имаше негативни последици

35 Залдуендо, Х. (2003) Преструктуирање
и транзиција на претпријатието: докази од
поранешната југословенска Република Македонија,
работен документ на ММФ, бр. 138

34 https://www.imf.org/en/Publications/WP/
Issues/2016/12/30/Enterprise-Restructuring-andTransition-Evidence-From-the-Former-YugoslavRepublic-of-16621

36 Мојсоска-Блажевски, Пристојна работа, Извештај
за земјата
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До приватизацијата, претпријатијата биле во
сопственост на сите актери во општеството
- и овој пристап бил познат како капитал
којшто му припаѓа на општествениот
капитал. Официјално, општествената
сопственост се дефинира како нешто што
му припаѓа на целото општество - на сите
заедно, а на никој поединечно. Во практика,
кога претпријатието било профитабилно,
профитот се распределувал на вработените
преку плати, односно сопственоста била
колективна, а кога претпријатието било
непрофитабилно, барало помош од владата,
односно сопственоста била државна.
(Хаџиќ, 2002). Претпријатијата работеле со
работнички совети коишто во основа биле
сопственици на претпријатието, додека
менаџерите имале овластувања коишто биле
во корелација со тие совети.

1. На вработените им се нуди почетен попуст
од 30% од проценетата вредност зголемен
за 1% за секоја полна година работен стаж
во претпријатието. Секој вработен може
да купи акции по дисконтна стапка со тоа
што износот на купените акции не може да
надмине 25.000 ДЕМ (околу 12.500 евра).
Плаќањето може да се изврши без авансно
плаќање на рати во рок од пет години и со
грејс период од две години.
2. На почетокот на постапката за
приватизација, компанијата мора
автоматски да изврши пренос на 15%
од општествениот капитал (во форма на
акции или удели) кон пензискиот фонд. Тоа
се акции без право на глас, приоритетни
и партиципативни приоритетни акции
коишто се очекува да донесат фиксна
дивиденда од 2%.

Овој закон нудел различни методи за
приватизација според големината на
претпријатието во однос на бројот на
вработени. За малите претпријатија (под
50 вработени), тој предвидувал откуп
или продажба на дел од претпријатието
на вработените во форма на акции или
удели. За средни претпријатија (помеѓу
50 и 250 вработени), законот предвидувал
продажба на претпријатието или дел од
него, откуп на претпријатието, откуп од
страна на менаџерите, издавање акции за
дополнителни инвестиции или конверзија
на долгот во траен влог. За големите
претпријатија, се применувале истите
методи како и кај средните претпријатија,
со тоа што авансот за откупот од страна на
менаџерите бил 10%, додека за издавање
акции за дополнителни инвестиции бил
15%. (Јовановска, Белогаска и Шајноски,
2001).

И покрај тоа што 24% од претпријатијата,
односно најголемиот број од нив се
приватизирале со примена на моделот на
откупување на претпријатието од страна
на вработените, само мал дел од нивниот
капитал (3,5%) е приватизиран со овој модел
поради фактот што според Законот тој може
да се користи само за малите претпријатија.
Моделот на откупување на претприетието
од страна на менаџерите бил втор најчесто
применуван модел, односно го примениле
15% од претпријатијата и имал највисока
стапка на вработеност и вредност на
капитал (32% и 34%) (Јовановска, Белогаска и
Шајноски, 2001).
Со постојното законодавство (Закон
за трансформација на претпријатија
со општествен капитал37, Закон за
трансформација на претпријатијата и
задругите со општествен капитал кои

Во однос на вработените и правата на
вработените, Законот го предвидувал
следново:

37 Службен весник на РМ 38/93, 48/93, 21/98, 25/99,
39/99, 81/99; 49/00
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стопанисуваат со земјоделско земјиште38;
Закон за приватизација на државниот капитал
во претпријатијата39), 1800 претпријатија
биле предмет на приватизација (1400
неземјоделски и 400 земјоделски).

во 2009 година. Меѓутоа, интеграцијата на
земјата во ЕУ беше пропратена со бројни
предизвици и пречки коишто го забавија
процесот, па дури и резултираа со условна
препорака за 2015 и 2016 година. По
парламентарните избори во декември 2017
година, се формираше нова влада со робустна
ЕУ агенда, со што процесот на интеграција
во ЕУ повторно заживеа. Во април 2018
година, Европската комисија препорача
Советот да донесе одлука за започнување
на преговорите за пристапување со Северна
Македонија, имајќи го предвид постигнатиот
напредок и непрекинатата реформска
динамика.

Главните резултати од процесот на
приватизација заклучно со 30 јуни 2001
година се следниве: 1. 1.646 претпријатија
се целосно приватизирани, додека
113 дополнителни претпријатија се во
процес на приватизација и се очекува да
се приватизираат во следните неколку
месеци40. Меѓутоа, достапната литература
сугерира дека најкористени механизми за
приватизација биле откуп на претпријатието
од страна на вработените и откуп на
претпријатието од страна на менаџерите.
Вториот начин, сам по себе, бил сличен на
откупот на претпријатието од страна на
вработените, бидејќи најчесто подразбирал
скриени договори помеѓу старите менаџери
на фирмата и вработените коишто ги избрале
овие менаџери.

На 25 март 2020 година, Советот одлучи да ги
започне преговорите за пристапување.
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
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.

Денес, имајќи го предвид југословенското
наследство, овој тип на одговор не е нов,
но сè уште нема стекнато новo значење во
новиот контекст.

1.2 Процес на интеграција во ЕУ
Спогодбата за стабилизација и асоцијација
помеѓу Северна Македонија и ЕУ стапи
на сила во април 2004 година. Северна
Македонија стана земја кандидатка за
пристапување во ЕУ на 17 декември 2005
година, додека отворањето на пристапните
преговори беше препорачано да започне

38 Службен весник на РМ 19/96, 25/99
39 Службен весник на РМ 37/96, 25/99
40 http://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernance
principles/2394769.pdf
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1.3 Развој на национална политика
за вклучување на вработените во
наследувањето или преструктуирањето
на бизнисите

поврзани со работа на определено време и
привремена невработеност, испраќањето
работници на работа во странство и
вклучувањето на работниците, особено
нивното информирање и консултирање.

Покрај наследството од југословенскиот
модел на социјализам, денес Северна
Македонија има уставна и правна основа за
промовирање на практиката на информирање
и консултации со вработените. Првенствено,
постојат уставни одредби што даваат право на
слобода на здружување и права за колективно
договарање. Со други зборови, на граѓаните
им се гарантира слобода на здружување за
остварување и заштита на нивните политички,
економски, социјални, културни и други права
и убедувања. Со цел да ги остварат своите
економски и социјални права, граѓаните имаат
право да основаат синдикати. Синдикатите
можат да формираат конфедерации и да
станат членови на меѓународни синдикални
организации41 .

Сепак, една од целите на трудовото право
е, всушност, да се гарантира стабилноста на
договорите за вработување на неопределено
време (Мартинон 2005, 30; Вајс 2013,
278). Затоа, сигурноста на работното место
се јавува како важен сегмент на заштитата
на вработените во случај на промена
на работодавачот. Македонскиот закон
за работни односи не го користи терминот
„пренесување на претпријатија“, но содржи
одредби за ова прашање. Преносот на
претпријатија е регулиран како „промена на
работодавачот42 ”, преку следното правило
„во случај на статусни измени и/или промена
на работодавачот, новиот работодавач е
должен да ги обезбеди сите права, обврски и
одговорности за вработените работници
најмалку за еден година, односно до истекот на
договорот за вработување или колективниот
договор којшто го обврзувал претходниот
работодавач“. Овој тип на наследување
се однесува на сите случаи на промена на
работодавачот. Пренесувањето на компанијата
или делови од компанијата не претставува
основ за отпуштање на работници, освен
отпуштања од економски, технички или
организациски причини кои бараат промена
на персоналот.

Најважната законска регулатива што го
регулира пазарот на трудот е Законот за
работните односи од 2005 година како
општ акт што ги регулира сите форми на
вработување, односите меѓу вработените
и работодавачите, пензионирање, отказот
и синдикалното работење. Законот опфаќа
голем број основни принципи утврдени
со законодавството за работни односи на
ЕУ, особено во однос на работното време
и информирањето на работниците за
индивидуалните услови за вработување.
Меѓутоа, не постојат одредби што
обезбедуваат соодветна заштита на
работниците во случај на неликвидност
на нивниот работодавач. Други прашања
што остануваат да се решат се: работата на
определено време, здравјето и безбедноста

Законот за работни односи, исто така,
предвидува јасни мерки за заштита на
правата на работниците во случај на
пренос на претпријатието или делови
од претпријатието, особено во однос на
претходните консултации со работниците.
Оттука, пред пренесувањето, преносителот
и наследникот (стекнувачот) однапред

41 Устав на Република Северна Македонија: https://
www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_
isn=36714

42 Член 68, Закон за работните односи
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2. УЛОГАТА НА ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА
РАБОТНИЦИТЕ

ги информираат и се консултираат со
синдикалните организации, за да се постигнат
договори за следново:

За да се најдат најдобри решенија за
пренос на бизнисот, вработените треба да
бидат активно вклучени, информирани и
поддржани од различни актери: синдикални
организации, локални власти, стопански
комори итн. Улогата на синдикалните
организации е особено важна бидејќи тие се
наоѓаат во единствена позиција навремено
да ја идентификуваат и разберат ситуацијата
што може да доведе до пренос на бизнисот,
било поради отсуство на наследување, било
поврзано со пазарот или поради криза, и да
ги преземат сите потребни мерки за да ја
предвидат промената и преземат соодветни
мерки. Покрај тоа, со вклучувањето на
работниците во откупот, управувањето и
контролата на бизнисот во форма на задруга
или друга форма на бизнис во сопственост
на вработените тие можат да помогнат
да се осигури дека постојат конкретни
можности за долгорочно одржување на
бизнисот. Финансиските механизми и алатки
се исто така од клучно значење, бидејќи на
вработените кои сакаат да го откупат своето
претпријатие им е потребен капитал за да ги
купат средствата и опремата.

1. утврдениот или предложениот датум на
пренесување;
2. причините за таквото пренесување;
3. правните, економските и социјалните
импликации; и
4. предвидените мерки во врска со
работниците.
Кога преносителот или наследникот
(стекнувачот) предвидуваат мерки во врска со
нивните работници, треба да се консултираат
со претставниците на синдикалните
организации за да се постигне конечен
договор. Обврската за информирање и
консултирање на работниците се однесува
и за работниците кои немаат синдикална
организација како орган за застапување.
Работниците и претставниците на синдикатите
на работниците кои сметаат дека се оштетени
поради неисполнување на обврските што
произлегуваат од пренесувањето, можат да
побараат судска заштита.
Иако постојната регулаторна рамка во
Северна Македонија ги препознава и
промовира консултирањето и учествувањето
на вработените, тоа и понатаму е недоволно
развиено во пракса.

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.

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.“(BCM, е-леток. WIM3: Вклучување
на работниците во управувањето - Свест,
експеримент, следење).
Последниот извештај на ЕУ за напредокот за
земјата за 2019 година, укажува на ограничен
напредок во однос на унапредување на
социјалниот дијалог.
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Општо земено, Северна Македонија има
релативно добра присутност на синдикални
организации. Според регистарот на
Министерството за труд и социјална
политика, во земјата има вкупно 43
регистрирани синдикални организации.
Тие се активни во различни сектори и
индустрии: енергетика и рударство; трговија;
градежништво; транспорт, текстил; фармација
и здравје; полиција; земјоделство; филм и
култура; телекомуникации; туризам итн.
Постојат четири национални конфедерации
на синдикални организации во земјата:
1) Сојуз на синдикатите на Македонија; 2)
Конфедерација на слободни синдикати;
3) Независни и автономни синдикати
на Македонија и 4) Конфедерација на
синдикални организации на Македонија.
Секоја од конфедерациите работи локално
со локални филијали. Покрај тоа, според
регистарот на Министерството за труд и
социјална политика има девет организации
на работодавачи во земјата. Тие се активни
во различни области, почнувајќи од општи
услуги наменети за работодавачите,
па се до работа со компании од многу
специфични индустрии како што се јавните
телекомуникации, агенции за привремено
вработување, управување со водите и со
мнозинството организации на работодавачи
во транспортната индустрија.
Постои плурализам на синдикатите во
Северна Македонија, но делумно беше
предизвикан од лично ривалство и придонесе
за фрагментација на синдикалното движење43.

43 Извештај на Хелсиншкиот комитет за човекови
права.
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3. СТУДИИ НА СЛУЧАЈ
4.1 Геталдус44
ПРОФИЛ НА КОМПАНИЈАТА
Вид на процес:

Претходен број на вработени:
30

Геталдус АД Скопје помина низ процес на
наследување.

Број на вработени во моментот на
основање:

Локација:

N/A

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.

Сегашен број на вработени:
40

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

Сегашна дејност:

Сегашен број на работници членови на
задруга:

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.

нема

Правна форма:
акционерско друштво

Обрт (дек. 2019):
44.430.913 денари

Веб-страница:

Претходна дејност:

getaluds.mk (веб-страницата е во изработка)

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

Лице за контакт:
Александар Павлески

Датум на основање:
17.03.1983 година

44 Оваа студија на случај е подготвена од Маја
Раванска (Паблик).
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Историјат

Формула за вклучување на вработените

Очна Оптика Геталдус АД Скопје врши
изработка и набавка на сите видови
диоптерски очила за корекција на видот,
очила за сонце и контактни леќи од домашни
и светски познати производители. Основана
е во 1957 година како работна организација
во составот на Геталдус од Загреб како една
од 23 работни организации на просторот на
поранешна Југославија.

Кон почетокот на 1990-те, по распадот на
Југославија, друштвото се одделува од
матичната организација (Геталдус Загреб). Со
Законот за трансформација на општествениот
капитал, популарен како законот на Анте
Марковиќ (во тоа време, Анте Марковиќ
беше премиер на Југославија), компанијата се
трансформираше во акционерско друштво и
вработените станаа сопственици на капиталот
на компанијата.

Геталдус АД Скопје денес е една од
најголемите компании на Македонскиот пазар
која врши изработка, поправка и промет на
сите видови диоптерски очила за корекција
на видот, контактни леќи и очила за сонце
од најразлични производители. Друштвото
располага со 14 специјализирани подружници
во Република Северна Македонија, од кои 4 во
Скопје а останатите 10 во следниве градови:
Охрид, Битола, Куманово, Прилеп, Штип,
Велес, Тетово, Кавадарци, Струмица и Кочани.

Вклучувањето на вработените беше во
согласност со овој закон. Концептот беше
приватизација преку внатрешни акции.
Како дел од овој процес, вработените во
претпријатијата кои некогаш беа во државна/
јавна сопственост, имаа можност да се стекнат
со акции преку одвојување од личниот
доход. На овој начин, 600 компании се
трансформираа во акционерски друштва или
друштва со ограничена одговорност.

Заради посовремен начин на опслужување
на потрошувачите, Компанијата на 01.04.1996
година години ја основа Приватната
здраствена установа – специјалистичка
ординација по офталмологија Геталдус
Скопје. Оваа специјалистичка ординација
е основана со цел на клиентите на ОЧНА
ОПТИКА ГЕТАЛДУС АД Скопје да им овозможи
целосна услуга почнувајќи од преглед за
одредување на диоптријата во ординацијата
со најсовремена компјутерска опрема од
страна на доктор - специјалист офталмолог
или оптометрист, како и специјалист за очи.
Ваков начин на опслужување на клиентите
се врши во сите 4 подружници во Скопје, а
надвор од Скопје во Битола, Прилеп, Штип и
Кавадарци.

Геталдус сега функционира како акционерско
друштво.

Опис на процесот
Клучни актери тогаш во компанијата
беа двете тела - работничкиот совет и
работничкото собрание. Тие тела беа
одговорни за управувањето со компанијата, а
работниците што беа членови, се согласија со
процесот на откуп.
Како што се сеќава Трајко Павлески, еден од
членовите на работничкиот совет, земјата
се распаѓаше, така што работниците имаа
два избори - да ги откупат акциите или да
ја затворат компанијата. Тие одлучија да ги
откупат.
Значи, телата во тоа време и основачите на
она што денес е компанијата, се одговорни за
трансформација на Геталдус во акционерско
друштво.
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Механизми коишто се користат за
спроведување на процесот

Фактори за успех
Најважниот фактор за успех е тоа што
компанијата има многу развиени услуги за
своите вработени - тогаш, кога беше дел од
поголема компанија, и сега, кога работи само
во Македонија.

Концептот беше приватизација преку
внатрешни акции. На вработените им
беше понуден почетен попуст од 30% од
проценетата вредност плус 1% за секоја
година на работа во претпријатието. Секој
вработен можеше да купи акции по дисконтна
стапка до околу 12.500 евра. Плаќањето
можеше да се изврши без учество на
петгодишни рати и со грејс период од две
години.

Тие ги гледаат вработените, особено од
основачката група, и нивната посветеност
како многу важен и клучен фактор за успехот
на компанијата.
Важен сегмент беше и основањето на
приватната специјализирана ординација
Геталдус Скопје. На клиентите им беше
потребна целосна услуга, така што
компанијата инвестираше во канцелариска
опрема, технологија за целосна услуга преглед за одредување на диоптријата во
ординацијата и инвестираше во соодветен
персонал - специјалист офталмолог,
оптометрист, очен специјалист. Ваков начин
на опслужување на потрошувачите се врши
во сите 4 подружници во Скопје, а надвор од
Скопје во Битола, Прилеп, Штип и Кавадарци.

Главни пречки
Пласманот на компанијата е претежно
ориентиран во земјава преку продажба
на мало. Како резултат на долгогодишната
традиција и високиот квалитет на услуги
Геталдус АД Скопје има изградено бренд на
македонскиот пазар, што гарантира квалитет.
Главните пречки сега се во однос на
нерегулираниот пазар, особено проблемите
со таканаречената „сива економија“ и
неможноста на државата да ги регулира
овие сегменти на работа. Овој проблем се
јавува како нелојална конкуренција, така што
пазарот за оптика во земјата е препуштен на
неквалитетните и сомнителни производи што
се достапни на пазарите, а не на соодветната
гранка, којашто делумно припаѓа на
медицината.

Главни придобивки за компанијата,
вработените и животната средина/
општеството
Оние вработени кои се акционери во
компанијата имаат значително учество
со можности за вработување на членови
на нивните семејства. На пример, ако
акционер се пензионира, компанијата
нуди можност - еден член на неговото/
нејзиното семејство да има приоритет во
процесите на вработување. Оваа практика
го доближува Геталдус до семејните бизниси,
главно поради вредностите што ги имаат во
поглед на задржувањето на предноста при
вработување.

Проблем, којшто се појави во последната
деценија и половина, е и недостатокот
на квалификуван кадар - офталмолози
и оптометри, кои се клучни за
професионалното работење на компанијата.
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Видео материјали, документарни
филмови, информации за студијата на
случај

https://www.facebook.com/profile.
php?id=100001844637580&__tn__=CH-R&eid=
ARBz8H4SaA440af5XJJZgQQX11PwXTSOTbmpIF
UDjhAF4ru-WXD1ptCZ9vcons5v555FOrqmK6kH
dCuE&hc_ref=ARQ95hhaCL7vd-O-cODqW7gkh
Rqm116FqUDU743O25uAt6C04nTL9oNcfprpNpS
Mz9I&fref=nf

Линкови до нивните страници на Facebook
https://www.facebook.com/optika.getaldus/
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Обединето Кралство45

45 Ова поглавје е подготвено од Центарот за задруги од Велс.
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1. НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ
1.1 Однос на владата кон сопственоста на
вработените

1.2 Државни/регионални политики
Секоја од децентрализираните регионални
влади во Обединетото Кралство има свој
структурен пристап и приоритети за
обезбедување деловна поддршка. Како
последица на тоа, децентрализираните
влади во Обединетото Кралство, исто така,
усвоија различни пристапи за сопственоста
на вработените. Велшката влада им
дава практични совети и поддршка на
оние што ја разгледуваат можности и ја
спроведуваат сопственоста на вработените
преку програмата Social Business
Wales, спроведена од Центарот за задруги
во Велс. Поддршката што ја нудат вклучува
деловна евалуација, даночни совети,
развој на лидерски вештини, ангажман на
персоналот и одборот, финансиски совети и
тековна поддршка.

Во изминатите години, владите на
Обединетото Кралство во голема мера ја
поддржуваа сопственоста на вработените,
но прерано е да се измери ставот на новата
влада што беше избрана неодамна во
декември 2019 година. Претходните примери
на владина поддршка вклучуваат иницијативи
од коалициската влада на конзервативците и
либералдемократите од 2010 до 2015 година.
Оваа влада го ангажираше Греам Нутал да
направи независен преглед , што резултираше
со Законот за финансии од 2014 година. Како
резултат на тоа, 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. 46

Шкотската влада обезбедува поддршка
и совети на компаниите за сопственост
на вработените, вклучувајќи ги можните
структури на сопственост, системи на
управување, механизми за ангажирање и
потенцијални можности за финансирање за
продажбата (на бизнисот )* на вработените.
Исто така, во 2018 година го формираше
„Шкотска за СВ“, чија цел е да го зголеми
бројот на бизниси во сопственост на
вработените и работниците од околу 100 на
500 до 2030 година.

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.

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. Како резултат
на тоа, не постои кохерентен пристап кон
сопственоста на вработените. Сепак, владата
на Обединетото Кралство одржува односи со
секторот преку Здружението за сопственост
на вработените на ниво на Обединетото
Кралство што е предводено од приватниот

46 Сопственост на вработени во Британија: http://
wreoc.org/fileadmin/webfiles/WREOC/EMPLOYEE_
OWNERSHIP_IN_BRITAIN__EO_DAY_.pdf
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сектор, кое успешно лобираше за оваа област
на економијата.

дека компанијата ќе остане во рацете на
вработените кои придонеле за нејзиниот
успех, наместо да биде продадена на поголем
субјект.

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.

Слободно може да се каже дека најчестиот
двигател на сопственост на вработените е
наследувањето на бизнисот.
Некои компании едноставно избираат да
бидат во сопственост на вработените од
самиот почеток. Некои компании кои што се
одделени од јавните услуги, исто така, усвоија
структура за сопственост на вработените.

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.47

4. ФИНАНСИСКИ МЕХАНИЗМИ
Извештајот на Ownership Dividend објавен во
2018 година, илустрираше како недоволната
информираност на финансиерите за СВ
го ограничува пристапот до финансии во
Обединетото Кралство. Анкетата покажа
дека поради недоволната информираност
и разбирање за СВ, банките и другите
финансиери честопати не се подготвени да
инвестираат во бизниси во сопственост на
вработените. Во најдобар случај, пристапот
до финансии беше неконзистентен, при што
некои компании известуваа дека нивната
локална банка е информирана за моделот и
дека е подготвена да ја кредитира нивната
компанија, а други компании известуваа за
сосема спротивно искуство.

3. МЕХАНИЗМИ ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА
БИЗНИСОТ
3.1 Начини за стекнување сопственост на
вработените, клучни двигатели
Слободно може да се каже дека најчестиот
двигател на сопственост на вработените
е наследувањето на бизнисот. Обично,
претприемачите или сопствениците на
семеен 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. Независната
ТВ компанија Cwmni Da се одлучи за
сопственост на вработените за да осигури

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

47 https://employeeownership.co.uk/faqs/
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5. КЛУЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И ПРЕЧКИ
5.1 Клучни елементи

некои поразлични вештини и однесувања
и е предизвик со кој новите БСВ треба да се
справат што поскоро.

Клучни елементи - чекори - за успешен
пренос на бизнисот кон вработените се:

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

· 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.

6. РИЗИЦИ
Постојат ризици за бизнисите во сопственост
на вработените доколку се водат без
соодветно управување. Тоа вклучува и
потреба од значителна промена на културата.
Постои ризик дека кога клучните луѓе
ќе си заминат, бизнисот би можел да се
трансформира како да не е во сопственост на
вработените. Постои потреба да се изгради
култура на сопственост на вработените во
компанијата како заштита од ова.

5.2 Клучни пречки
Во извештајот на Ownership Dividend
беа идентификувани и бројни пречки за
сопственост на вработените во Обединетото
Кралство. Тие вклучуваат:

Кризни состојби:
Во Велс, откупот на Tower Colliery од страна
на рударите е историски пример за кризна
состојба што е решена со пренесување
на бизнисот. Во 1995 година, рударите
ги искористија своите отпремнини за
технолошки вишок за да го откупат рудникот
за јаглен што беше под закана за затворање
од British Coal. Ова им овозможи да
продолжат да работат во рудникот за јаглен
до 2008 година.

Информираност и разбирање: Стручните
советници се недоволно информирани и
недоволно ја разбираат СВ. Ова ги вклучува
сметководителите, адвокатите и правните
советници. И бизнисите се недоволно
информирани за СВ. Истражувањето на
Ownership Dividend откри дека некои
компании стекнале сознанија за СВ само
откако другите опции што ги испитувале не ги
задоволиле нивните потреби.
Организациска подготвеност: Недостига
лидерски капацитет за транзиција кон СВ.
Друго прашање што произлезе од доказите
беше потребата за подобро разбирање
и развивање на лидерски вештини што
се неопходни за управување со фирмите
во фазата на транзиција и понатаму.
Управувањето со вработени-акционери и
водењето бизнис во со-сопственост бара
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7. СТУДИИ НА СЛУЧАЈ
7.1 CWMNI DA48
Правна форма:

ПРОФИЛ НА КОМПАНИЈАТА
Вид на процес:

Друштво со ограничена одговорност

наследување

Обрт (дек. 2019):
5 милиони британски фунти

Локација:
Кернарфон. ОК

Веб-страница:
cwmnida.cymru

Претходна дејност:
телевизиска продукциска куќа

Лице за контакт:
Дилан Хјуз

Сегашна дејност:
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

48 Оваа студија на случај е подготвена од Пол
Кантрил и Кериен Фидлер (Центар за задруги од
Велс).
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Историјат

Центарот за задруги во Велс беше првата
точка за контакт на компанијата за проектот
и го водеше процесот од почеток до крај.
Geldards Solicitors во Кардиф се погрижија за
правните аспекти и даночните совети.

Како компанија што гордо придонесува
кон велшката економија и култура, беше
сосема соодветно што наградуваната ТВ
компанија Cwmni Da, што значи добра
компанија на англиски јазик, избра да
премине во сопственост на вработените.
Оваа компанија со седиште во Кернарфон
е основана во 1996 година, вработува 50
луѓе и има обрт од 5 милиони британски
фунти. Нејзината дејност е продукција
на документарни, драмски, детски и
забавни програми, главно на велшки јазик.

Механизми коишто се користат за
спроведување на процесот
Труст за сопственост на вработените беше
создаден како механизам за пренос на
сопственоста од сопственикот Дилан Хјуз
на вработените. Трустот е под надзор на
корпоративен доверител којшто има одбор
што вклучува адвокат, сметководител, Дилан
како извршен директор и член на персоналот.
Трустот се грижи за интересите на
вработените и секоја година одлучува колку
да реинвестира и колку може да си дозволи
да им исплати на вработените.

Говорејќи за транзицијата на компанијата
кон сопственост на вработените, извршниот
директор Дилан Хјуз објаснува дека
сака компанијата да остане во рацете на
вработените кои помогнаа таа да стане
успешна компанија.

Главни пречки

Формула за вклучување на вработените

Сопственикот-основач Дилан Хјуз вели:
„Единствената пречка со којашто можеби се
соочивме беше дека луѓето се уште сметаат
дека сопственоста на вработените е прилично
левичарска опција, но треба да се гледа како
главна опција. Тоа е добро за сопствениците „во
заминување“ бидејќи нема да ве оданочат кога ги
продавате акциите на трустот, но вашиот бизнис
мора да биде доволно робустен за да може да ги
собере потребните финансиски средства“.

За Cwmni Da, сопственоста на вработените
е процес на промена на културата, со кој
треба да се управува на тековна основа. Тој
процес вклучува ангажирање на вработените,
едуцирање и менторство и оснажување на
луѓето да донесуваат одлуки. Дилан Хјуз вели
дека сега споделува повеќе информации за
компанијата во однос на порано и дека тимот
сега подобро разбира како функционира
бизнисот.

Фактори за успех

Опис на процесот

Дилан вели: „Ви треба добар тим, стручни
надворешни советници и треба да имате
добра комуникација од самиот почеток.
Длабински го истражував концептот пред
да ги ангажирам луѓето да помогнат, но во
ретроспектива мислам дека беше навистина
корисно што имавме временска рамка и
распоред што беше разбирлив за сите“.

Прво компанијата беше проценета, потоа
беа собрани средства од банките за откуп
на акциите, а потоа 100 проценти од акциите
беа префрлени во Труст за сопственост на
вработените. Акционерскиот удел сега се
води во Трустот во име на вработените.
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Главни придобивки за компанијата,
вработените и животната средина/
општеството
Преносот на сопственоста преку Трустот
за сопственост на вработени вклучува
формирање нов субјект, но има даночни
предности и за акционерите во заминување и
за новите акционери.
Дилан Хјуз смета дека: „Општо земено,
вреди да се остави нешто зад себе, коешто е
длабоко вкоренето во локалното подрачје.
Ние работиме и на велшки и на англиски јазик
и чувствуваме поврзаност со публиката на
која и служиме, па затоа е важно бизнисот да
остане овде блиску до локалната заедница.
Секој има удел во иднината и тоа е важно.
„Во последниве години, консолидацијата
во секторот на независна телевизиска
продукција доведе до продажба на неколку
велшки компании на поголеми субјекти, а тоа
се почесто значи дека сопственоста повеќе не
е во рацете на Велс.

Преносливост
Компанијата сега е во сопственост на Трустот
за сопственост на вработени. Сопственоста
може да се пренесе ако Трустот ги продаде
своите акции на друга страна, но тоа може да
се направи само со согласност на 60 проценти
од вработените.

Видео материјали, документарни
филмови, информации за студијата на
случај
https://wales.coop/cwmni-da-staff-trust-totakeover-tv-company/
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7.2 ITEC49
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

49 Оваа студија на случај е подготвена од Пол
Кантрил и Кериен Фидлер (Центар за задруги од
Велс).
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Историјат

проценти од своите акции во трустот, и многу
се работеше во последните 12 месеци за да му
се помогне на тимот да разбере што тоа значи
и какво може да биде нивното влијание врз
бизнисот.

Itec Training Solutions (Holdings) Ltd е
компанија за обука со седиште во Кардиф,
формирана во 2007 година. До февруари
2019 година, кога стана сопственост на
вработените, имаше обрт од 13 милиони
британски фунти, повеќе од 140 вработени
и солидно портфолио за спроведување
програми за обука и практикантска работа
за владата на Велс и други клиенти преку
границата во Англија. Говорејќи за одлуката
на компанијата да стане сопственост на
вработените, со-основачот и претседател
Стив Дојл рече: „Пред три години, имавме
понуда за откуп на бизнисот и баравме
стратегија за излез, но се откажавме бидејќи
нешто не ни изгледаше како што треба.
Некој тогаш ми кажа за сопственоста на
вработените и колку повеќе истражував,
толку повеќе ми имаше смисла. Не сакавме
да ја изгубиме културата и идентитетот што
ги воспоставивме. Сакавме да го задржиме
семејството што го создадовме, иако бројот
на вработени порасна од 35 вработени во
2007 година на 140 вработени, 10 години
подоцна. Сметавме дека културата е клучна за
ашиот успех.

Опис на процесот
Основачите на Итек за правни совети ги
ангажираа адвокатите од Fieldfisher во
Лондон, кои се експерти во оваа област. Тие,
исто така, побараа помош од Центарот за
задруги во Велс, која е водечка агенција за
поддршка на сопственоста на вработените во
Велс.

Механизми коишто се користат за
спроведување на процесот
За да се овозможи сопственоста на Itec
да премине од сегашните сопственици
на вработените, беше формиран Труст и
сопствениците продадоа 100 проценти од
своите акции во Трустот.

Главни пречки
Со-основачот и претседател Стив Дојл вели:
„Беше многу работа и, се разбира, имаше
правни трошоци, но процесот ќе беше ист
доколку компанијата ја продававме на некоја
трета страна. Најголемата пречка беше
недостатокот на разбирање за процесот,
особено од сметководствена гледна точка,
бидејќи тоа не е едноставен концепт. Друга
пречка беше да се натера владата на Велс,
како најголем клиент на компанијата, да го
поддржи овој потег, што беше од витално
значење“.

Формула за вклучување на вработените
Само неколку вработени беа вклучени
во процесот пред транзицијата, бидејќи
промената беше комерцијално чувствителна,
и за доброто на клиентите на Itec, беше
важно да се работи како и обично.
Деведесет проценти од обртот на
групацијата доаѓаше од велшката влада,
така што основачите навистина не сакаа да
ги дестабилизираат работите.

Фактори за успех
Вработените беа многу лојални кон
сопствениците и ова беше важно за успехот
на договорот. Иако не беа запознаени со
концептот за сопственост на вработените,
тие им веруваа на сопствениците и сакаа да ја
поддржат транзицијата.

Двајцата членови на тимот на вработени
кои беа информирани за плановите од
самиот почеток сега се директори за
финансии и човечки ресурси, кои исто така
се и повереници. Основачите продадоа 100
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Главни придобивки за компанијата,
вработените и животната средина/
општеството
Главната придобивка за вработените е од
финансиска природа и им дава сигурност во
иднина. Секогаш постои опасност во случај
на продажба на трета страна да има жртви.
Исто така, има придобивки и за заедницата.
Itec е велшка компанија и основачите сакаа
да го одржат тој велшки дух, така што целиот
профит ќе се врати во Велс.
Благодарение на транзицијата, поранешните
сопственици сега се повлекоа и работат со
скратено работно време. Стив Дојл вели
дека има двајца одлични луѓе кои ефикасно
го замениле во водењето на финансиите и
човечките ресурси и се надева дека за пет
до шест години целосно ќе се повлече. Тој
додава: „Имаше даночни олеснувања за мене
кога ги продадов акциите, но тоа не беше
главната причина зошто се одлучив за тоа. 100
проценти од акциите влегоа во трустот, но 25
проценти беа резервирани за да се понудат
опции со акции на вработените кои се на
повисоки работни позиции во компанијата“.

Преносливост
Компанијата сега е во сопственост на Трустот
за сопственост на вработени. Сопственоста
може да се пренесе ако Трустот ги продаде
своите акции на друга страна, но тоа може да
се направи само со согласност на мнозинство
вработени.

Видео материјали, документарни
филмови, информации за студијата на
случај
https://wales.coop/itec-training-solutions-ltdput-theory-into-practice-to-become-walesbiggest-employee-owned-training-provider/
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IV.
Заклучоци
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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.

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.

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.

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.

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.

126

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 МСП

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