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                                                                          Скопје, 07 декември, 2016 

ПОЛИСИ БРИФ

ВИСТИНСКАТА ЦЕНА НА ЕВТИНАТА РАБОТНА СИЛА 
Политики за привлекување на странски директни 
инвестиции во Македонија, 2007-2015

       Бранимир Јовановиќ 

Во периодот 2007-2015 година, Македонија имаше  пет 
министри задолжени за привлекување на странски 
инвестиции. Земјата се рекламираше на разни познати 
светски медиуми, се организираа шеесетина роуд-
шоуа низ триесетина земји, беа ангажирани триесетина 
економски промотори низ светот, се отвори посебна 
Агенција за странски инвестиции и промоција 
на извозот, се отворија петнаесет технолошко-
индустриски развојни зони. 

Странските фирми кои инвестираа во Македонија 
беа ослободувани од даноци, царини и комунални 
трошоци; им беа покривани трошоците за градење 
објект во вредност до 500.000 евра; им беа покривани 
трошоците за образование на работниците во износ 
до 50% од трошоците; добиваа директни грантови од 
страна на државата во износ до 70% од вредноста на 
инвестицијата или 70% од платата за новите вработени 
за период од 2 години.

Она што не е многу познато е колку вкупно средства 
издвои државата во овој период за сите овие мерки. 
Оваа студија прави проценка на овие трошоци, на 
ефектите од овие политики и на работните услови и 
работничките права во странските фирми кои добиле 
државна помош. 

Трошоци

Заради нетранспарентност на државните институции 
во поглед на средствата кои се издвојуваат за овие 
политики, трошоците се проценети преку расходите 
од Буџетот на Република Македонија кои се прават во 
рамки на владината програма „Д – Економски развој“, 
преку три институции – Владата, Агенцијата за странски 
инвестиции и промоција на извозот и Дирекцијата за 
технолошки индустриски развојни зони. Наодите се 
дека во 2007-2015, се потрошени вкупно 159 милиони 
евра за привлекување или поддршка на странските 
директни инвестиции.

Трошоци за привлекување на странски 

инвестиции по институции (милиони евра)

Ефекти

Анализирани се следните 25 фирми кои имаат 
добиено државна помош: Џонсон Мети, 
Дрекслмајер, Кромберг & Шуберт, Џонсон 
Контролс, Ван Хоол, Ки Сејфти Систем, Техникал 
Текстајлс, Гентерм, Леар, ОДВ електрик, Вистеон 
Електроникс, Кондево, Кемет електроникс, АРЦ 
аутомотив, Костал, Макдиа, Кранфилд Фаундри, 
Јуроп Шок Абсорберс, М Скуаре, Истем медикал, 
Антхура, Стартек, Ендава, Маркарт, СМР аутомотивс 
систем.

Бројот на вработени во овие 25 фирми во 2015 
година изнесува 12600 лица. Околу три четвртини 
од нив се вработени во три фирми – Дрекслмајер 
(5730), Кромберг и Шуберт (2265) и Џонсон 
Контролс (1773). Следуваат Ван Хоол (668) и Џонсон 
Мети (613). 

Кога средствата кои државата ги исплатила за 
поддршка на странските фирми (159 милиони евра) 
ќе се подели со вкупниот број на вработени (12600), 
се добива дека државата издвојува околу 12580 
евра за едно работно место. 

Просечната плата во фирмите во 2015 година 
изнесува 261 евро, што е значајно пониско од 
државниот просек од 360 евра. Просечната плата 
во 2015 е на слично ниво како и претходните две 
години. Платата е највисока во Џонсон Мети (517 
евра). Потоа следуваат Ки сејфти системс, Ендава, 
Маркарт и Кемет електроникс, со просечна плата 
во распонот 440-473 евра. Натпросечни плати имаат 
уште Ван Хоол (409 евра) и Вистеон Електроникс 
(373 евра). Најниски се платите токму во трите 
фирми кои вработуваат најголем број на работници. 
Кромберг & Шуберт, има просечна плата од 239 
евра, Дрекслмајер од 235 евра а Џонсон Контролс 
од 200 евра.

Вкупниот износ на исплатени плати во периодот 
2007-2015 изнесува 92,1 милион евро. Најмногу 
плати исплатил Дрекслмајер (32.6 милиони евра, 
па Џонсон Мети (13.1 милион евра), па Кромберг 
& Шуберт (12.5 милиони евра). Следуваат Вистеон 
(10.5), Џонсон Контролс (10.3) и Ван Хоол (6.5).

Извор: Пресметки на авторите од Завршните сметки на Буџетите на РМ
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За целиот анализиран период, фирмите оствариле 
нето добивка од вкупно 235 милиони евра, 
што е два и пол пати повеќе од платите кои ги 
исплатиле. Најголема добивка остварила Џонсон 
Мети (227 милиони евра), на второ место е Ван 
Хоол (10,3 милиони евра). Следуваат Дрекслмајер 
(5,3 милиони), Џонсон Контролс (2,9 милиони) и 
Кромберг & Шуберт (1,9 милиони).

Споредба на трошоците и ефектите

Извор: Пресметки на авторите од извештаите за годишните сметки на фирмите и 
Завршните смeтки на Буџетите на РМ

Со оглед на тоа што средствата кои државата 
ги исплатила за привлекување и поддршка на 
странските инвестиции (159 милиони евра) се 
значајно повисоки од платите кои овие фирми ги 
исплатиле (92,1 милион евро), може да се заклучи 
дека државата директно генерира дел од нето 
добивката на овие фирми. Со други зборови, 
парите на македонските даночни обврзници 
завршуваат како добивка на странските фирми. 

Работни услови и работнички права

Работните услови и работничките права се 
анализирани преку интервјуа со вработени во 
петте најзначајни странски фирми (Дрекселмајер, 
Кромберг & Шуберт, Џонсон Контролс, Џонсон 
Мети и Ван Хоол). Овие пет фирми генерираат 
околу 90% од вработувањата, платите и добивката 
на сите странски фирми.

Сите анализирани фирми вработуваат со 
договори на определено време, што генерира 
страв од губење на работата кај работниците, 
што потоа има дисциплинирачки ефект врз нив. 
Работниците сметаат дека работата е тешка, 
дека нормите се високи и дека платата не е 
сразмерна на трудот. Во ниедна од фирмите 
нема синдикат и работниците сметаат дека 
работодавачите ќе санкционираат обиди за 
синдикално организирање. Во една фирма има 
пример кога работници биле избркани од работа 
заради прекин на работата заради неисплатени 
плати.

Во сите анализирани фирми се забележани 
примери на кршење на одредени работнички права. 
Најчести примери на кршење права се мобингот, 
неплаќањето на работата за време на викенди, 
наметнување да се работи за време на викенди 
или празници и  неможноста да се користи ден од 
одмор. Присутни се и примери на ограничување на 
слободата на говор, на ограничување на слободата 
за извршување на одредени физиолошки потреби 
и на неинформирање на работниците за одредени 
здравствени ризици.

Во повеќето фирми работниците изјавиле дека 
има примери за повреди на работното место, а во 
една дури и смртен случај. Работниците укажуваат 
и на потфрлање на државните институции 
задолжени за заштита на работничките права, т.е. 
на Државниот инспекторат за труд и на судовите. 

Препораки

Прво, треба да се прекине со политиките на 
издвојување огромни државни средства за 
привлекување на странски инвеститори. Со 
овие политики парите на македонските даночни 
обврзници завршуваат како добивка на странските 
фирми, кои потоа ги кршат работничките права и 
несоодветно ги третираат работниците.

Второ, треба да се промени законската 
регулатива во насока на поголема заштита на 
работниците. Треба да се скрати максималниот 
период  на  вработување со договори  на 
определено време, кој сега изнесува 5 години, 
за да се намали стравот од губење на работното 
место. Треба и да се укинат рестриктивните 
одредби за организирање на штрајк и да се олесни 
синдикалното регистрирање и работење.

Трето, треба да се зголеми фунционалноста и 
професионалноста на државните институциите 
задолжени за заштита на работничките права, 
пред сè на државниот инспекторат за труд и на 
судовите, затоа што се присутни примери на 
нивно целосно потфрлање.  

Четврто, треба е да се зголеми социјалната 
сигурност, преку покачување на социјалната 
помош или воведување на гарантиран приход, за 
да се намали трошокот од губење на работата. 

             


