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Краток преглед
Истражувањето направено врз приватниот бизнис сектор во Република Македонија
покажува дека корупцијата и другите форми на криминал се голема пречка за
приватните компании и имаат негативен ефект врз инвестициите во приватниот
сектор. Голем број од компаниите во текот на целата година даваат поткуп на
јавните службеници. Најмногу погодени од корупцијата се претпријатијата од
градежниот сектор, по кои следат претпријатијата од секторот за трговија на големо
и мало. Јавните службеници кај кои постои најголем ризик за поткуп при контакт
со претпријатијата се: цариниците, службениците во катастарот, службениците во
општините, полициските службеници и инспекторите.
И покрај тоа што индикаторите за перцепција на корупцијата несомнено се корисни
за подигнување на свеста, ова истражување ги мери реалните искуства со
корупцијата и криминалот преку репрезентативен примерок на претпријатија со цел
да се обезбеди пореална проценка врз основа на докази за корупција и криминал
кои влијаат на бизнис секторот. Притоа истражувањето се фокусира на обемот и на
образецот на давање поткуп од страна на компаниите од петте различни економски
сектори (кои учествуваат со над 69,1 проценти во целокупниот бизнис сектор во
Република Македонија) при нивната честа интеракција со јавната администрација.
Според истражувањето, од сите компании кои имале контакт со јавен службеник во
последните 12 месеци пред да се спроведе истражувањето, 6,5 проценти платиле
мито на јавниот службеник. Во Република Македонија просечната застапеност на
давање подкуп помеѓу претпријатијата е речиси ист со застапеноста на давање
поткуп кај обичните граѓани (6,2 проценти), а е прикажано во истражувањето на
населението од 2011 година спроведено од страна на Канцеларијата на
Обединетите Нации за дрога и криминал (UNODC).1

Податоците кои се однесуваат на подмитување од страна на поединци и домаќинства се земени од неодамнешната
студија на Канцеларијата на Обединетите нации за дрога и криминал (UNODC), Kорупцијата во Република
Македонија: подмитувањето искусено од населението (2011).
1
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Искуството на компаниите кои даваат поткуп на јавните службеници го
потенцираат фактот дека корупцијата има улога во секојдневните бизнис
активности на многу компании. Компаниите кои плаќаат мито, плаќаат просечно
4.8 поткупи годишно или околу еден поткуп на секои единаесет недели.
Распространетоста на поткупот е малку повисока кај малите компании (10-49
вработени) отколку кај останатите компании.
Значителен дел од целокупниот поткуп кој компаниите во Република Македонија
го плаќаат на јавните службеници се плаќа во форма на храна и пијалоци (52
проценти), проследено со давање на други стоки кои не се произведени од страна
на компанијата во замена за незаконска "корист" од страна на јавен службеник (27,6
проценти) и готовински плаќања (16,6 проценти). Кога поткупот се плаќа во готово,
средната вредност која се исплаќа по поткуп е 17.349 денари што е еквивалентно на
689 ЕУР-ПКМ.
Од аспект на тоа кој од двете инволвирани страни во поткупот го иницирал, во 57,5
проценти од сите случаи на давање на поткуп, без претходно да биде побаран,
поткупувањето било понудено од страна на претставник на компанијата, додека во
повеќе од една третина на случаите (36,1 проценти) плаќањето е или експлицитно
(8,9 проценти) или имплицитно (8,7 проценти) побарано од страна на јавниот
службеник или платено по барање на трета страна (18,5 проценти).
Најчестите цели заради кои компаниите плаќаат поткуп се "за да ги забрзаат
процедурите кои се поврзани со бизнисот" (50,2 проценти од вкупниот поткуп), "да
може да се заврши постапката" (9,6 проценти), "да се намалат трошоците за
постапката или да се добие подобар третман" (8,6 проценти) и "да се добијат
информации" (2,8 проценти). Во исто време, речиси една четвртина (22,2 проценти)
од поткупот кој е платен не служи за конкретна намена, туку според компаниите
ова се "засладувачи" кои се даваат на јавните службеници за да се подобри
комуникацијата во иднина во интерес на компанијата.
Само 3,3 проценти од компаниите кои платиле поткуп го пријавиле на
официјалните власти во Република Македонија во последните 12 месеци пред
истражувањето. Како главни причини за непријавување на поткуп се наведени:
"плаќањето или подарокот беа дадени како знак на благодарност до јавниот
службеник бидејќи ја оствари бараната услуга" (21,6 проценти), "беспредметно е да
се пријавува кога на никој не му е грижа" (20 проценти) и "компанијата доби
корист од поткупот" (18,3 процент).
Во приватниот бизнис сектор поткупување не значи само давање поткуп од страна
на компаниите на јавните службеници, туку исто така подразбира подмитување
меѓу компаниите со цел да се обезбедат бизнис трансакции. Иако е помала од
распространетоста на поткуп меѓу приватниот и јавниот сектор, распространетоста
на бизнис-бизнис поткупот со 3 проценти покажува дека овој поткуп се практикува
во Република Македонија. Овој тип на корупција не треба да се поистоветува со
вообичаениот маркетинг и активностите поврзани со односи со јавноста, со тоа што
конкретно има за цел, преку нелегални средства да го наруши интегритетот на
примателот на поткуп во замена за користа од поткуп. Во истражувањето само 0,2
проценти од давателите на поткуп им пријавиле на релевантните власти таков вид
на бизнис-бизнис поткуп.
Околу 5,3 проценти од претставниците на компаниите одлучиле да не прават
големи инвестиции во последните 12 месеци пред истражувањето што се должи на
стравот дека би морале да платат поткуп за да ги добијат потребните услуги или
дозволи, на тој начин поткупот може значително да влијае на деловната активност.
5

Последиците од друг поконвенционален криминал врз имотот на компаниите и
економските активности на истите, исто така може да бидат значителни како во
однос на директните трошоци кои произлегуваат од физичките оштетувања и
индиректните трошоци во форма од осигурителни премии, трошоци за
обезбедување и изгубени можности за инвестирање. На пример, околу една од шест
компании (17,2 процент) во Република Македонија е жртва на измама од страна на
надворешни лица надвор од компанијата во различни облици во текот на годината
и овие компании во просек се жртви 5,4 пати во тој временски период.
Годишните стапки на распространетост на кражба (12,9 проценти) и вандализам
(6,9 проценти) во приватниот сектор се исто така значителни, како што се
просечниот број на компании жртви на овие кривични дела (2,7 и 2,9 соодветно).
Стапката на распространетост на кражба на моторни возила е 0,5 проценти од сите
автомобили во сопственост на компаниите, со жртвите кои страдаат во просек во
2,4 инциденти. Покрај тоа, во текот на изминатите 12 месеци 0,9 проценти од сите
компании во Република Македонија биле жртви на изнуда, криминал кој може да се
поврзе со организирани криминални групи.
Значајно спротивни на корупцијата, поголем дел од конвенционалните кривични
дела (во просек, 56,3 проценти од пет видови на криминал) се пријавени во
полицијата од страна на компаниите во Република Македонија. Додека поголемиот
дел од претставниците на компаниите (82,6 проценти) сметаат дека ризикот од
криминал за нивната компанија останал стабилен во споредба со претходните 12
месеци, речиси еден од десет (9,6 проценти) сметаат дека е во пораст и 7,2
проценти сметаат дека е во намалување. Стравот од криминал игра важна улога во
процесот на донесување одлуки на бизнис лидерите кога станува збор за големи
инвестициони вложувања. Иако постојат некои разлики споредбено по економски
сектори, во просек еден од десет (10,3 проценти) претприемачи во Република
Македонија тврдат дека немаат голема инвестиција во претходните 12 месеци
поради стравот од криминал.
Сепак 68,7 проценти од компаниите во Република Македонија користат најмалку
еден безбедносен систем за заштита против криминалот, само 28,8 проценти имаат
било каков вид на осигурување против економските трошоци кои произлегуваат од
криминалот. Корупцијата заедно со другите форми на криминал претставуваат
значителен товар за економскиот развој во Република Македонија.
Воспоставувањето на повеќе и подобри конкретни мерки за заштита на компаниите
против кривични дела, како и за спречување на корупцијата (како што се ефективни
усогласени внатрешни мерки и други политики во врска со корупцијата) може да го
направат тој товар значително полесен.
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Главни заклучоци
•

Претставниците на компаниите во Република Македонија ја рангираат
корупцијата како петта најзначајна пречка за водење на бизнис, веднаш по
високите даноци, чести промени на законите и прописите, комплицирани
даночни закони и ограничен пристап до можностите за финансирање.

•

Во последните 12 месеци пред истражувањето околу една од десет
компании имале најмалку еден директен контакт со јавен или државен
службеник.

•

Стапката на распространетост на поткупот помеѓу оние компании кои имале
контакт со јавни службеници во тој период е 6,5 проценти.

•

Компаниите кои плаќаат мито, во периодот 12 месеци пред истражувањето
платиле во просек 4,8 поткупи на јавни службеници.

•

Во бизнис секторите во Република Македонија постојат варијации во
распространетоста на поткуп, и тоа: градежен сектор (11,7 проценти),
трговија на големо и мало (7,5 проценти), производство, електрична
енергија, снабдување со гас и вода (5,1 проценти) и во комбинација услужни
дејности како сместување и храна, транспорт и складирање (3,8 проценти).

•

Во Република Македонија, 52 проценти од поткупот се плаќа во форма на
храна и пијалоци. Кога се плаќа во готово, средната вредност платена по
поткуп изнесува 17.349 денари што одговара на 689 ЕУР-ПКМ.

•

Во повеќе од една третина од сите случаи на подмитување (36,1 проценти),
плаќањето на мито било експлицитно (8,9 проценти) или имплицитно (8,7
проценти) побарано од страна на јавниот службеник или преку трета страна
(18,5 процент) во име на службеникот, додека во 57,5 проценит од случаите

7

било понудено од страна на претставник на компанија без претходно барање
на јавниот службеник.
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•

Во Република Македонија околу една четвртина (23.8 проценти) од сите
дадени поткупи од страна на компаниите биле платени пред да биде
извршена услугата, додека 45 проценти биле платени откако улугата била
извршена.

•

Главната цел за плаќање поткуп е да се забрза процедурата (50,2 проценти)
и за да може да се финализира постапката (9,6 проценти). Освен тоа 22,2
проценти од поткупот кој е платен не служи за специфична моментална цел.

•

Стапката на распространетост на давање поткуп на јавни службеници е
највисока кај царинските службеници (6,3 проценти) и катастарските
службеници (3,4 проценти).

•

Само 3,3 проценти од компаниите во Република Македонија кои се дел од
истражувањето пријавиле подмитување на официјалните власти во
последните 12 месеци пред истражувањето. Над една петтина (21,6
проценти) од претставниците на компаниите не пријавиле поткуп, бидејќи
сметаат дека платеното мито или подарокот биле дадени како знак на
благодарност до јавниот службеник за остварување на бараната услуга.
Покрај тоа, 20 проценти од испитаниците изјавиле дека не го пријавиле
поткупот, бидејќи сметаат дека би било беспредметно да го пријавуваат од
причина што никој не би се грижел за тоа.

•

Во Република Македонија распространетоста на бизнис-бизнис поткупот
изнесува 3 проценти.

•

Во речиси две третини (64,2 проценти) од случаите на бизнис-бизнис
поткупот, претходното барање од страна на колега било направено
експлицитно или имплицитно или направено од страна на трета страна.
Најважна цел на бизнис-бизнис поткупот во Република Македонија е да се
обезбедат подобри цени (21,8 проценти).

•

Компаниите во Република Македонија се под влијание на различни видови
на криминал со различна стапка: во овие 12 месеци стапката на
распространетост на виктимизацијата на компаниите е 17,2 проценти за
измама од страна на надворешни лица, 12,9 проценти за кражба, 6,9
проценти за вандализам, 0,9 проценти за изнуда и 0,5 проценти за кражба на
моторно возило.

•

Уделот на секој вид на криминал пријавен во полиција се движи од 100
проценти за кражба на моторно возило, 86,7 проценти за кражба, 52,9
проценти за вандализам, 34,6 проценти за изнудување и 12,1 проценти за
случаи на измама од страна на надворешни лица .

•

Околу девет од десет (93,2 проценти) компании во Република Македонија
користат најмалку една заштитна мерка на безбедност против криминалот.

•

Најголем дел од претставниците на компаниите (82,6 проценти) изјавиле
дека сметаат дека ризикот од криминал за нивниот деловен субјект е
стабилен во споредба со 12 месеци претходно, додека 9,6 проценти сметаат
дека е во пораст и 7,2 проценти сметаат дека се намалува.
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•

Во просек еден од десет (10,3 проценти) претприемачи во Република
Македонија тврдат дека тие не направиле голема инвестиција во
претходните 12 месеци поради стравот од криминал.
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Вовед
Во различни облици и на различни степени, корупцијата врши негативно влијание
врз сите општества. Како што е прикажано во извештајот од Канцеларијата на
Обединетите Нации за дрога и криминал (UNODC) во 2011 година, Kорупцијата во
Република Македонија: подмитувањето искусено од населението,2 ситната
корупција, исто така, останува сеприсутна реалност во Република Македонија и
има значително влијание врз интеракцијата на граѓаните со јавните службеници во
земјата.
Покрај негативното влијание кое го имаат врз домаќинствата, одредени видови на
корупција, исто така, може да имаат тешки последици за бизнис секторот и
економските перформанси и може да станат пречка за приватни и странски
инвестиции, трговија и економски развој. Исто така приватните компании можат да
бидат засегнати од влијанието на криминалот на нивните понатамошни операции.
Ова може да се движи од изнудување од страна на организирани криминални
групи, до сериозни измами и проневера на финансиски средства од страна на
менаџерите па се до вандализам и напади од страна на криминални конкуренти, од
кои секоја има потенцијал да предизвика сериозна штета на деловното
опкружување во кое работат компаниите и да ги зголемат трошоците на водење на
бизнис.

Инфраструктура на анти-корупцијата и борбата против корупцијата
Паралелно со прогресивната европска интеграција, во Република Македонија се
зголеми свеста за корупцијата и Владата се обврза да се бори против корупцијата.
Важни инструменти во надградбата на законската рамка за борба против
корупцијата се претставени со ратификација на Кривичната конвенција за борба

2

Канцеларијата на Обединетите Нации за дрога и криминал (UNODC), 2011.
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против корупцијата (1999) и Конвенцијата на граѓанското право во борба против
корупцијата (2002). Понатаму, Република Македонија воведе важно
антикорупциско законодавство со донесување на Законот за спречување на
корупцијата (2002), Законот за конфликт на интереси (2007), Законот за
финансирање на политичките партии (2004), Законот за избори (2006), Законот за
следење на комуникации (2006), Законот за слободен пристап до информации од
јавен карактер (2006) и Законот за јавни набавки (2007).
Во исто време, Република Македонија ги зајакна своите институционални и
административни капацитети за спречување, истражување и судско гонење на
корупцијата. Беа вклучени важни мерки откако во 2002 година од страна на
Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) беше донесена првата
Државна програма за превенција и репресија на корупција. ДКСК беше создадена
како независен државен орган со широки овластувања во областа на спречување на
корупцијата и обвинителството. Моменталната трета Државна програма за
спречување на корупцијата и судир на интереси (2011-2015) се фокусира на
спроведување на систем на институционален и личен интегритет во единаесет
сектори на општеството, идентификувани како ризични во поглед на корупцијата и
судирот на интереси.
Во 2007 година, Република Македонија стана членка на Конвенцијата при
Обединетите нации за борба против корупцијата (UNCAC). Конвенцијата не ја
дефинира корупцијата сама по себе, но има листа на голем број на различни
однесувања кои државите членки на UNCAC треба да ги криминализираат или
законски да ги земат предвидат како кривични дела (како што се активниот и
пасивниот поткуп на државни јавни службеници, активниот и пасивниот поткуп на
странските јавни службеници, проневера, посредување, злоупотреба на функција и
недозволено збогатување). Понатаму, Конвенцијата експлицитно бара или ја
охрабрува криминализацијата на корупцијата во приватниот сектор (како што се
активниот и пасивниот поткуп во приватниот сектор, проневера на имотот во
приватниот сектор и перење на приходите од криминал), која е специјално
насочена кон борба против корупцијата во приватниот сектор.
Државите членки на UNCAC се согласија да имаат механизам за ревизија за да се
овозможи сите страни да ја прегледаат својата имплементација на UNCAC
одредбите преку процесот на рецензија. Една од целите на овој механизам е да се
охрабри учесникот и национално управувачкиот процес склон кој антикорупциска
реформа, при што треба да се спомене дека Република Македонија ќе биде
оценувана во третиот бран (2012-2013).

Опфат и методологија на истражувањето
Додека индикаторите базирани на перцепција можат да бидат корисни за подигање
на свеста за корупцијата и мобилизирање на поддршката на антикорупциските
политики, тие не успеваат да обезбедат специфични индикации на степенот на
корупција и на особено ранливите области. Да се добие пореална проценка врз
основа на докази за корупција и криминал кои влијаат на бизнис секторот
неопходно е да се оди подалеку од индикаторите базирани на перцепција и да се
измери реалното доживување на корупцијата и криминалот преку истражување на
репрезентативни примероци на компании.
Во текот на минатата деценија, разбирањето на корупцијата и криминалот е многу
подобрено преку резултатите од анкетите со големи размери во различни контексти
во целиот свет. Канцеларијата на Обединетите Нации за дрога и криминал
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(UNODC) е во првите редови при промовирање на истражувања за корупција
спроведена на домаќинства и истражувања за виктимизација во различни контексти
и придонесе за понатамошен развој и префинетост на постојните методологии за
мерење на корупцијата и криминалот. Неодамнешните истражувања за корупцијата
надгледувани од страна на Канцеларијата на Обединетите Нации за дрога и
криминал (UNODC) во различни земји како што се Ирак, Авганистан и Нигерија,
како дополнување на земјите/областите од западниот Балкан, обезбедуваат
согледување за степенот и природата на коруптивните практики, како и мноштво на
други прашања од значење при креирање на ефективните политики, како што се
конкретни начини на поткупот и секторите, ставовите и административните
процедури кои се изложени на најголем ризик.3
По завршувањето на истражувањето за поткуп и корупција спроведено врз
домаќинства во Република Македонија и останатите земји од западен Балкан и
објавуањето на резултатите од истражувањето во регионалните и националните
извештаи во 2011 година, кон UNODC се пристапи со барање да се дополнат
наодите добиени од истражувањето спроведено на домаќинствата со проценка на
корупцијата и криминалот кои влијаат на бизнис секторот во регионот и влезе во
консултации со националните партнери и потенцијални донатори. Предлог
проектот кој произлезе за да се спроведат истражувањата на голем број на
примероци на компании, фокусирајќи се на корупцијата и криминалот беше
одобрен од страна на земјите вклучени во проектот и доби средства од Европската
унија, во рамките на Инструментот за претпристапна помош 2011.4
За да се спроведе истражувањето во Република Македонија, UNODC соработуваше
со Државниот завод за статистика (ДЗС), кој има технички капацитет и експертиза
за да спроведе големо истражувања на бизнис секторот. ДЗС работеше со UNODC
и други релевантни заинтересирани страни во Република Македонија за да се
создаде најрелевантниот прашалник, упатство за анкетарите и другите алатки за
истражувањето. Инструментите и методологијата за истражувањето беа разгледани,
тестирани и преработени на состаноците со засегнатите страни, регионална
техничка работилница беше организирана од страна на UNODC во јуни 2012
година и мало пилот истражување.5 На регионално ниво, техничко советодавна
група го надгледуваше процесот и обезбедуваше експертстски придонес и совети.
Главната цел на истражувањето беше да резултира со фактички проценки, базирани
на докази, на образецот и природата на корупцијата и криминалот кои влијаат на
бизнис секторот а кои можат да се вградат во процесот за јакнење на интегритетот
и транспарентноста помеѓу јавните служби и бизнис секторот, како и за
промовирање на поповолна средина за развој на бизнисот во Република
Македонија. Истражувањето се фокусираше на степенот и моделот како и на
видовите и модалитетите на корупција кои преовладуваат и влијаат на компаниите,
со посебен фокус на поткупот.6

Извештаите од истражувањата за корупција спроведени од страна на UNODC во соработка со националните влади
можат да се најдат на http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/corruption.html.
4
Сите земји/области на западниот Балкан ја имаат усвоено Повеќекорисничката програма 2011 која е во рамки на ИПА
Компонентата на Европската унија – за подршка на транзицијата и институционално градење.
5
Пилот истражувањето беше спроведено во јули 2012 година на 50 компании во Скопје
6
Поткуп се дефинира како (а) ветување, нудење или давање на јавен службеник, директно или индиректно давање
несоодветна предност за себе или друго лице или субјект, со цел службеникот да постапи или да се воздржи од
постапување во остварувањето на неговите или нејзините службени должности и (б) како покана или прифаќање од
страна на јавниот службеник, директно или индиректно давање несоодветна предност себе или друго лице или субјект,
со цел службеникот да постапи или да се воздржи од постапување во извршувањето на неговите службени должности.
3
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Националниот извештај ја надополнува анализата дадена во регионалниот извештај
за целиот западен Балкан. 7 Целта како на национално така и на регионално ниво не
е да се рангираат или оценат земјите/областите туку за да се обезбеди аналитички
увид во скриниот феномен на оваа појава. Се очекува дека фактичките информации
содржани во овој извештај ќе ги обезбедат јавните власти, како и бизнис
организациите во Република Македонија со корисна алатка за понатамошно
зајакнување на нивните анти-корупциски политики и стратегии.

Бизнис, Корупција и Криминал на Западен Балкан: Влијанието на поткупот и друг вид криминал на приватните
компании, UNODC (2013).
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1. Распространетост на поткупот
Степенот и зачестеноста на поткупот
Водењето на бизнис во суштина е активност на приватниот сектор ориентиран кон
клиенти и потрошувачи, меѓутоа комерцијалните активности исто така се
заплеткани во мрежата на јавните услуги, административните обврски и
предуслови (како што се даночни инспекции или царинење), кои бараат чести
интеракции со јавната администрација. Некои од нив (како што се поднесување
даночни декларации) се индиректни, додека други се во форма на директна
интеракција со јавните службеници (како што се здравството, трудовите или
даночните инспекции, правните постапки или барањата на градежни дозволи). Во
овој поглед компаниите во Република Македонија се слични на компании од други
држави: околу осум од десет (78,8 проценти) анкетирани компании имале барем
еден директен контакт со јавен службеник или државен службеник во последните
12 месеци пред истражувањето, со некои варијации во петте бизнис сектори
опфатени со истражувањето. Стапката на директна интеракција варира од 66,9
проценти во градежниот сектор до 85,6 проценти во секторот за транспорт и
складирање.
Големото мнозинство на интеракции со јавните службеници ги следат правилата и
прописите применливи на административните процедури во прашање, но во секоја
директна интеракција тие правила се подложни на манипулација во замена за
приватна корист кои произлегуваат од недозволена трансакција помеѓу корисникот
на услугата од приватниот сектор и државниот службеник. Приемот на пари,
подарокот или друга контра услуга, во замена на (или наместо) потребната
официјална административна такса, за лична корист од страна на државен
службеник претставува чин на административен поткуп. Како што покажуваат
податоците, ваквите епизоди се уште играат улога во интеракциите на приватните
компании со јавниот сектор во Република Македонија.
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За да се случи акт на корупција потребна е директна интеракција помеѓу
претставник на компанија и јавен службеник (вклучувајќи преку посредник), со
што распространетоста на поткупот се пресметува како број на компании кои имаат
дадено пари на јавен службеник , подарок или контра услуга во најмалку една
прилика во последните 12 месеци пред истражувањето, како процент на компании
кои имале барем еден контакт со јавен службеник во истиот период. Како таква,
просечната распространетост на давање поткуп кај компаниите во Република
Македонија е 6,5 проценти, што значи дека околу една од петнаесет компании од
петте бизнис сектори кои се анкетирани, а кои имале контакт со јавен службеник во
последните 12 месеци пред истражувањето, платиле мито на јавен службеник.
Но распространетоста на поткупот сама по себе не обезбедува комплетна слика за
степенот и сериозноста на поткупот. Друг важен индикатор е зачестеноста на
плаќање поткуп, кој во овој случај значи колку пати просечно давателите на мито
платиле поткуп во текот на 12 месеци пред истражувањето. Во Република
Македонија, компаниите кои плаќаат мито во просек платиле 4,8 поткупи на
јавните службеници во тој период.
Како што е прикажано на Графикон 1, и распространетоста на поткупот кај
компаниите и зачестеноста на плаќање мито во Република Македонија се пониски
отколку во регионот на Западен Балкан (просечна распространетост од 10,2
проценти и просечната зачестеност од 7,1 на регионално ниво).

Графикон 1 Распространетоста на поткупот и просечниот број на платени
поткупи, Република Македонија и регионот на Западен Балкан (2012)

Забелешка: Распространетоста на поткупот се пресметува како број на компании кои на јавен службеник имаат дадено:
пари, подарок или контра услуга во најмалку една прилика во последните 12 месеци пред истражувањето, како процент
на компании кои имале барем еден контакт со јавен службеник во истиот период. Просечниот број на поткупи се
однесува на просечниот број на поткупи дадени од страна на подмитувачите, односно оние кои платиле најмалку еден
поткуп во последните 12 месеци пред истражувањето. Шемите укажуваат на интервал на доверба од 95 проценти ниво
на доверба.

Додека директната споредба помеѓу компаниите и физичките лица може да ги
зголеми тешките методолошките прашања, особено во однос на големината на
компаниите, споредбата на компаниите и домаќинствата во однос на
15

распространетоста и зачестеноста на поткупот открива извонредни сличности во
моделот на поткуп.
0 ги прикажува стапките на распространетост и зачестеност на подмитувањето на
компаниите во Република Македонија, заедно со оние на физичките лица од
истражувањето на населението за корупција и поткуп од 2011, спроведено од
UNODC.8 Просечната распространестост на поткупот за физички лица (6,2
проценти) е речиси како онаа на компаниите (6,5 проценти), додека просечната
зачестеност на поткупот за физички лица (5,9) е само малку повисока од
зачестеноста на поткупот меѓу компаниите (4,8).

Графикон 2 Распространетост на поткупот и просечниот број на платени
поткупи од страна на компаниите и од страна на физички лица, Република
Македонија (2010-2012)

Забелешка: Распространетоста на поткупот се пресметува како број на компании/ физички лица (од 18-64 години) кои на
јавен службеник имаат дадено: пари, подарок или контра-услуга во најмалку една прилика во последните 12 месеци
пред истражувањето, како процент на компании/ физички лица кои имале барем еден контакт со јавен службеник во
истиот период. Шемите укажуваат на интервал на доверба од 95 проценти ниво на доверба.

Економски сектор
Распространетоста на поткупот покажува значителни варијации во бизнис секторот
во Република Македонија. Меѓу петте сектори кои се дел од истражувањето,
градежниот сектор има највисока стапка на распространетост на поткупот (11,7
проценти), по што следи Трговија на големо и мало (7,5 проценти). Производство,
електрична енергија, снабдување со гас и вода (5,1 проценти) и пониска стапка на
распространетост на поткуп имаат услужни активности како што се сместување и
храна заедно во комбинација со транспорт и складирање (3,8 проценти).
Во споредба со регионалниот просек по економските сектори (Графикон 3), сите
сектори во Република Македонија имаат значително пониски стапки на
Корупцијата во Поранешна Југословенска Република Македонија: Подмитувањето искусено од населението, UNODC
(2011).
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распространетост на поткупот. Градежништвото (11,7 наспроти 12,2 проценти) има
стапка која е малку пониска од регионалниот просек, додека Трговијата (7,5
наспроти 10,3 проценти), Преработувачка индустрија (5,1 наспроти 9,2 проценти) и
заедно Сместувањето и транспортот (3,8 наспроти 9,4 проценти) има стапка
значително под регионалниот просек.

Графикон 3 Распространетоста на поткупот, по економски сектор, Република
Македонија и регионот западен Балкан (2012)

Забелешка: Распространетоста на поткупот се пресметува како број на компании кои на јавен службеник имаат дадено:
пари, подарок или контра услуга во најмалку една прилика во последните 12 месеци пред истражувањето, како процент
на компании кои имале барем еден контакт со јавен службеник во истиот период.

Варирањето на распространетоста на поткупот по економски сектор има директно
влијание врз пресметката на стапката на распространетост на поткуп на национално
ниво. Графикон 4 го покажува основниот состав на платен поткуп во пет економски
сектори во Република Македонија. Секторот Трговија на големо и мало зема
најголемо учество (33,5 проценти) од вкупната стапка на националната застапеност,
која делумно се должи и на фактот дека овој сектор зема најголемо учество (37,5
проценти) од компаниите во Република Македонија.9

9

Види 0 за структурата на економија.
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Графикон 4 Распределба на сите платени поткупи по економски сектори,
Република Македонија (2012)

Се појавува уште еден интересен модел кога се набљудува корупцијата од аспект на
големината на компанијата (број на вработени). Распространетоста на поткупот е
нешто помал за микрокомпаниите (до 9 вработени) и речиси подеднаков за
останатите компании. Како што е прикажано на Графикон 5, ова е друг модел од
оној што се наоѓа на регионално ниво. Едно од можните објаснувања е дека во
Република Македонија, каде компаниите со 10-49 вработени имаат малку повисока
распространетост на поткуп, многу малите компании едноставно не можат да си
дозволат да плаќаат мито на прво место.

Графикон 5 Распространетост на поткупот по број на вработени, Република
Македонија и регионот западен Балкан (2012)

Забелешка: Распространетоста на поткупот се пресметува како број на компании кои на јавен службеник имаат дадено:
пари, подарок или контра услуга во најмалку една прилика во последните 12 месеци пред истражувањето, како процент
на компании кои имале барем еден контакт со јавен службеник во истиот период.
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2. Природата на поткупот
Форми на плаќање
"Подмачкување некого" односно на службеникот со пари е честа форма на мито, но
исто така компаниите може да вршат влијание преку нудење на бесплатна стока
или услуги кои тие вообичаено ги продаваат или преку преговори за директна или
индиректна размена со контра-услуга.
Како што е прикажано на Графикон 6, од сите платени поткупи на јавните
службеници од страна на компаниите во Република Македонија, повеќе од
половина (52 проценти) се платени во форма на храна и пијалок, понатаму следат
обезбедување на други стоки кои не се произведуваат од страна на компанијата во
замена за незаконска "корист" од страна на јавен службеник, кој е одговорен за
повеќе од една четвртина (27,6 проценти) од сите случаи на поткуп, додека 16,6
проценти од сите платени поткупи се платени во готово и 1,9 проценти се во форма
на размената на една услуга за друга.
Во споредба со формите на плаќање на вработени на регионално ниво, треба да се
спомене дека во Република Македонија повисок процент на мито се дава во форма
на храна и пијалок и многу помал процент во готови пари. На регионално ниво,
35,7 проценти од сите платени поткупи на јавните службеници од страна на
компаниите се платени во готово, а потоа следат оние во форма на храна и
пијалоци (33,6 проценти) и во форма на други стоки (21 проценти).
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Графикон 6 Процентуална застапеност на платено мито од страна на
компании на јавни службеници, според видот на плаќање Република
Македонија (2012)

Забелешка: Податоците се однесуваат на последното платено мито од страна на поткупувач во последните 12 месеци
пред истражувањето. Збирот е поголем од 100 проценти бидејќи во некои случаи поткупоте е платен во повеќе од една
форма (на пример, пари и стоки).

Кај бизнис секторите кои беа дел од истражувањето, давањето храна и пијалак се
чини дека е доминантна форма на поткупот во сите сектори освен во секторот
Трговија на големо и мало, каде што обезбедувањето на други стоки кои не се
произведени од страна на компанијата е поважно.

Поткупи платени во готово
Додека поголемиот дел од поткупот кој го плаќаат компаниите во Република
Македонија се плаќаат во други форми, а не во готовински плаќања, средната и
просечна вредност на готовина која ја плаќаат давателите на поткуп дава увид во
вредноста и распределбата на поткупот кој се плаќа. Средната врдност платена по
поткуп во сите економски сектори е 17.349 денари или 282 евра на пазарот на
девизен курс (евра), бројката изнесува 82 проценти од просечната месечна нето
плата во Република Македонија. Во исто време, просечниот поткуп кој го плаќаат
подмитувачите (8000 денари) е значително понизок од средната вредност, што
укажува на аритметичко влијание на некои многу големи поткупи (Табела 1).10
Земајќи ги во предвид разликите во ниво на цени во Европа, во Република
Македонија износот на средната вредност на поткупот во евра одговара на 689
ЕУР-ПКМ 11 додека 881 ЕУР-ПКМ е износот на средната вредност на поткупот во
регионот на Западен Балкан што во целост е повисока.
Споредбата на средната вредност на поткуп платени од страна на компаниите
(17.349 денари) со соодветната средна сума платена од страна на граѓаните (28.813

10
Средната вредност на поткуп се пресметува како аритметичка средина на поткупи платени во готово. Во повеќето
распределби, средната вредност е под влијание на релативно мал број на многу високи вредности. Како дополнителен
показател за распределба на митото по големина, може да се земе просечната вредност на поткуп. Просечната вредност
на поткупот е токму средната вредност од сите поткупи подредени по големина во растечки редослед, што значи дека
околу 50 проценти од сите поткупи се повисоки и 50 проценти се пониски од средната вредност.
11
ЕУ-27 Евро Паритет на куповна моќ (ЕУР-ПКМ) се користи за да може износите кои се добиени во национални
валути да бидат споредливи на меѓународно ниво.
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денари), како што може да се види од истражувањето на населението спроведено од
страна на UNODC во 2011 година,12 покажува дека просечната вредност на платен
поткуп од страна на компаниите е две третини од онаа на физичките лица (Табела
1). Со оглед на ова, компаниите вообичаено имаат поголем финансиски капацитет
од домаќинствата и може да добијат поголема корист преку поткупот во однос на
нивните бизнис трансакции, кои се изненадувачки сознанија што е нужно да се
следат со понатамошно истражување.

Табела 1 Просечната цена на платен поткуп во готово од страна на компаниите и
од страна на физички лица (во денари, евра и во ЕВРО-ПКМ), како
процент на БДП по глава на жител и како процент од просечната
месечна нето плата, Република Македонија (2010-2012)
Референтна група
Население во Република
Македонија (2010)

Компании во Република
Македонија (2012)

Средна вредност на поткуп (МКД)

28,813

17,349

Просечна сума на поткуп (МКД)

12,000

8,000

Средна вредност на поткуп (ЕУР)

470

282

1,212

689

12.6%

7.2%

136%

82%

Индикатори

Средна вредност на поткуп (ЕУРПКМ)
Средна вредност на поткуп како %
од БДП per capita (2012)
Средна вредност на поткуп како %
просечната месечна нето плата
(2013)

Извори за дополнителни индикатори: национална валута во Република Македонија е Денар (МКД), ЕУР/МКД среден
курс во 2012: 1 ЕУР = 61.5 МКД: Народна Банка на Република Македонија; ЕУР-ПКМ конверзии и БДП по глава на
жител: Евростат; просечна месечна нето плата: Државен завод за статистика (ДЗС).

Барање на поткуп, начин и време
Податоците за начинот на давање поткуп можат да обезбедат значаен увид за тоа
како всушност функционира подмитувањето на јавни службеници од страна на
компаниите. Механизмите на плаќање мито често се окарактеризирани од одредени
имплицитни шеми добро познати на двете страни и на давателите и на примателите
на мито, а се базирани на разбирање за тоа кога еден од видовите на поткуп може
да резултира со незаконска предност за двете страни. Ова е уште повистинито за
компаниите кои за забрзување на административните процедури или "сечење
црвена лента" за заобиколување на законите и прописите со помош на мито може
да имаат огромни бенефиции. Во економската сфера, каде што секоја компаративна
предност може да доведе до поголем профит и поголем удел на пазарот за бизнис,
ова може да резултира во вид на ескалација во која митото не само што се очекува,
туку всушност се нуди "доброволно" од страна на компаниите, со цел да се добие
предност кај конкуренцијата. Кога давањето поткуп станува рутинска вежба за
одредени компании да добијат привилегирани услуги или незаконски бенефиции од
јавните службеници, тогаш може почесто и повеќе да се очекува исплата на поткуп.
Кога станува збор за начинот на поткупување во Република Македонија,
податоците покажуваат дека компаниите често проактивно влијаат на јавните
Корупцијата во Поранешна Југословенска Република Македонија: Подмитувањето искусено од населението, UNODC
(2011).
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службеници преку давање мито. Во 57,5 проценти од сите случаи на поткуп,
плаќањето на мито е понудено од страна на претставник на компанија без да имало
претходно барање за тоа службеникот, додека во една третина (36,1 проценти) од
случаите на плаќање мито е или експлицитно (8,9 проценти) или имплицитно (8,7
проценти) побарано од страна на јавниот службеник или во име на службеникот е
побарано преку трета страна (18,5 проценти) (Графикон 7).

Графикон 7 Процентуална застапеност на платено мито од страна на
компаниите, според начинот на барање и нудење поткуп, Република
Македонија (2012)
6.4%

8.9%
8.7%

Експлицитно барање од
јавниот службеник
Имплицитно барање од
јавниот службеник
Барање од трето лице

18.5%
Понуда од самиот
деловен субјект
57.5%

Не се сеќавам/Без
одговор

Забелешка: Податоците се однесуваат на последниот платен поткуп од секој подмитувач во последните 12 месеци пред
спроведување на истражувањето.

Кога се споредуваат начинот на поткуп од страна на компаниите со начинот на
поткуп од страна на граѓаните во анкетата на домаќинствата, се појавуваат некои
сличности: кога физичките лица плаќаат мито за јавните службеници, во 32,4
проценти од случаите граѓанинот ја прави понудата, додека во 25,3 проценти од
случаите барањето е експлицитно направено од страна на службено лице. Во 22,1
проценти од случаите на поткуп е побарано имплицитно од граѓаните и во 15,3
проценти преку трета страна.
Овие наоди имаат голем број на политички последици. Голем дел од поткупите кои
се побарани од страна на јавните службеници укажуваат на тоа дека истите не се
плашат да побараат мито и од компании и од домаќинства. Доколку оние кои
земаат мито не очекуваат поткупот да биде пријавен и не очекуваат било какви
санкции за примање на митото, поткупот може да прерасне во една прифатена
култура и да стане ендемична во некои јавни функции. Во такви случаи оние јавни
службеници кои земаат мито треба да бидат директно посочени и треба да се
престане со неказнувањето преку дисеминација и спроведување на строги
антикорупциски правила. Доколку оние кои плаќаат мито се чувствуваат
принудени да плаќаат мито, тие треба со поголема веројатност да излезат и да
пријават поткуп што треба да биде охрабрено преку отворање на понатамошни
можности за пријавување на случаите на поткуп (како што се линии за пријавување
на корупција). Спротивно на тоа, доколку оние кои плаќаат поткуп проактивно го
нудат поткупот на јавните службеници за да влијаат на обезбедување на јавни
услуги во нивна полза, може да се повикаат на правните реформи кои ги укинуваат
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можностите за придобивање на јавните службеници преку редовно давање
"подароци".
Покрај тоа за идентификување на иницирачката страна во случај на поткуп,
релевантно е да се знае времето на поткуп, бидејќи ова може да обезбеди
дополнителен увид во мотивацијата и целта на поткуп. На исплатите кои се
направени однапред често се гледа како услов за завршување на работите, додека
исплати кои се направени откако е завршена работата може да се сметаат како знак
на благодарност или како уште една форма на придобивање во коај плаќањето
служи како "засладувач" за намамување на јавните службеници во одреден однос и
со прифаќање на "подарокот" во порана фаза го обврзува службеникот подоцна да
и врати на компанијата со услуга.
Податоците покажуваат дека 45 проценти од сите поткупи направени од страна на
компаниите во Република Македонија се платени откако е извршена услугата,
додека скоро четвртина (23,8 проценти) се платени однапред и 28,2 проценти се
платени во исто време или делумно пред и делумно по извршување на услугата,
околу 2,9 проценти од испитаниците не се сеќаваат кога е платен поткупот (0).

Графикон 8 Процентуална застапеност на платено мито од страна на
компаниите, според времето на плаќање во однос на испораката на услуга,
Република Македонија (2012)
2.9%
23.8%

Пред услугата

Истовремено или
делумно пред/делумно
по услугата

45.0%

По услугата

28.2%

Не се сеќавам

Забелешка: Податоците се однесуваат на последниот платен поткуп од секој подмитувач во последните 12 месеци пред
спроведување на истражувањето.

Кога се анализира формата на плаќање мито во однос на начинот на барање или
нудење поткуп, податоците покажуваат различни параметри за оние кои даваат
мито и за оние кои примаат мито. Јавните службеници кои директно или
индиректно бараат мито, најчесто го бараат во форма на готовинско плаќање,
додека компаниите кои нудат поткуп на јавни службеници сакаат да земат во
предвид некои поефтини алтернативи поврзани со нивните редовни деловни
активности, како што се обезбедување на храна и пијалоци (кога се дел од секторот
за смесутање и храна) или други видови на стоки и услуги (особено во трговијата
на големо и мало). Податоците покажуваат дека во 43,4 проценти од случаите во
кои се бара поткуп (експлицитно, имплицитно или преку трето лице), плаќањето е
извршено во готово, додека ова е случај само во 1,5 проценти од случаите на
поткуп во кои компанијата прва го понудила поткупот. Во 59,5 проценти од
случаите кога компанијата нуди поткуп, што е спротивно на 33,4 проценти од
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случаите во кои се бара поткуп, плаќањето е во форма на храна и пијалоци
(Графикон 9).

Графикон 9 Процентуална застапеност на платено мито од страна на
компаниите, според видот на плаќање и начинот на барање и нудење поткуп,
Република Македонија (2012)
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Барање од јавниот службеник или Понуда од самиот деловен субјект
трето лице
Храна и пијалоци

Готовина

Други стоки

Забелешка: Податоците се однесуваат на последниот платен поткуп од секој подмитувач во последните 12 месеци пред
спроведување на истражувањето.

Целта на поткупувањето
Поткупот на јавни службеници може да има различни цели. Јавните службеници се
во можност да изнудат мито за одредена јавна услуга која е законска но, за која тие
може да негираат дека е законска или да му ја одложат услугата на клиентот на
неодредено време. Од друга страна поткупот исто така може да биде платен по
иницијатива на компанијата со цел да се влијае на регулаторните одлуки,
даночните обрски, процесите на јавни набавки или обезбедувањето на јавни услуги,
меѓу другите работи. За секоја од овие постапки поврзани со бизнисот, целта на
поткупот може да се разликува во зависност од природата на процесот или одлука
која е предмет на манипулација. На пример, поткупот може да има за цел да
промени негативна одлука за градежна дозвола и со тоа да овозможи финализирање
на административен процес во интерес на компанијата.
Во економскиот свет поткупот исто така може да биде важен за забрзување на
разни процедури кои обично одземаат многу време, како што се добивање
комунални услуги (струја или вода), царинење на стоки, добивање на одредени
видови на овластување за производни процеси или забрзување на инспекциите кои
даваат дозволи за безбедност и здравје на деловни простории со тоа што добиваат
обезбедување претходно известување за претстојните инспекции. Иако во целост
забрзувањето на административните процедури не изгледа како лоша идеја,
забрзување на процедурите исклучиво за компаниите кои плаќаат мито со тоа што
има се дава приоритет на нив над компаниите кои не даваат мито создава
нелојална конкуренција, а со тоа и оштетување на економијата.
Од друга страна, некои поткупи може да имаат цел која не е веднаш видлива за
јавниот службеник кој го прифаќа "подарокот", како на пример кога еден бизнис
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претставник користи "подароци", како начин за придобивање на јавниот службеник
за идните интеракции преку создавање на однос на меѓусебна зависност помеѓу
службеникот и давателот на поткуп.

Графикон 10 Процентуална застапеност на платено мито од страна на
компаниите, според целта на плаќањето, Република Македонија (2012)
Забрзување на
постапката
6.6%

50.2%
Завршување на
постапката

22.2%
Намалување на
трошоците за постапката
или добивање подобар
третман
Добивање информации
2.8%
8.6%

Без конкретна цел
9.6%
Не се сеќавам

Забелешка: Податоците се однесуваат на последниот платен поткуп од секој подмитувач во последните 12 месеци пред
спроведување на истражувањето.

Од гледна точка на компаниите во Република Македонија, најважна цел на плаќање
мито е да се "забрзаат процедурите кои се поврзани со бизнисот" (50,2 проценти)
кои инаку би да биле одложени. Други цели за плаќање мито се "да биде возможно
завршувањето на постапката" (9,6 проценти), "намалување на трошоците на
постапката или добивање на подобар третман" (8,6 проценти) и "добивање
информации" (2,8 проценти). Во исто време, над една петтина (22,2 проценти) од
платените поткупи не служат за специфична непосредната цел за компанијата, што
укажува на тоа дека тие се "засладувачи" дадени на јавните службеници за да се
придобијат за идните интеракции во интерес на компанијата (Графикон 10).
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3. Јавните службеници и поткупот
Исто како што постојат одредени цели и постапки за кои компаниите се повеќе
склони да понудат поткуп на јавни службеници, така одредени типови на јавни
службеници се вклучени во подмитувањето почесто од другите. Поради оваа
причина, корисно е да се анализира можноста на конкретен тип на службеник да
прими поткуп кога тој или таа е контактиран, независно од зачестеноста на
интеракцијата. За да се измери ова, се споредува бројот на компании кои платиле
мито на избраниот тип на службено лице со бројот на компании кои имале
контакти со тој тип на службено лице во последните 12 месеци пред
истражувањето: со други зборови, распространетост на поткупот за избраните јавни
службеници од страна на компаниите.
Стапката на распространетост на платени поткупи на јавни службеници од страна
на компаниите во Република Македонија се движи од 6,3 проценти за царинските
службеници до 0,5 проценти за службениците за социјална заштита/ службеници од
министерства, што значи дека веројатноста царинските службеници да примат мито
од компаниите секој пат кога се во директен контакт со компанијата е речиси
тринаесет пати поголема од таа на службениците од социјална заштита/
службеници од министерства. Понатаму, катастарските службеници, општинските
службеници, полициските службеници, инспекторите, службеници од управата за
јавни приходи и службениците од социјална заштита/ службеници од министерства,
имаат стапка на распространетост помеѓу 0,5 и 3,4 проценти (Графикон 11).
Стапките на распространетост на платен поткупи на повеќе видови на јавни
службеници од страна на компаниите во Република Македонија се значително под
оние на платено поткуп на ист тип на службеник во регионот на Западен Балкан во
целост, како на пример за полициски службеници (2,4 наспроти 5,5 проценти),
општински службеници (3,2 наспроти 5,3 проценти) или службеници од управата за
јавни приходи (1,3 наспроти 3,4 проценти).
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Графикон 11 Распространетост на поткуп на избрани јавни службеници од
страна на компанијата, Република Македонија и регионот Западен Балкан
(2012)

Царински службеници
Катастарски службеници
Општински службеници
Полициски службеници
Инспектори
Даночни службеници
Службеници за социјална заштита
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Забелешка: Распространетоста на поткупот се пресметува како број на компании кои на јавен службеник имаат дадено:
пари, подарок или контра услуга во најмалку една прилика во последните 12 месеци пред истражувањето, како процент
на компании кои имале барем еден контакт со јавен службеник во истиот период. Во оваа табела распространетоста на
поткупот се пресметува одделно за секој вид на јавен службеник.

Исто така корисно е да се споредат распространетоста на поткупот од страна на
компаниите кон избраните јавни службеници со распространетоста на поткупот на
истиот тип на јавен службеник од страна на физички лица. И приватни бизниси и
обичните граѓани се засегнати од поткупот во своите интеракции со јавните
службеници, меѓутоа бизнисите и граѓаните често се справуваат со различни
сектори од администрацијата и на тој начин можат да обезбедат комплементарни
перспективи во однос на ранливоста на јавните службеници за примање поткуп.
Овие различни модели на ризикот од поткуп се прикажани во Графикон 12, кој ги
споредува распространетоста на поткупот за избраните типови на јавен службеник
кои примаат мито од компании со еквивалентните стапки добиени од
истражувањето на населението во однос на корупцијата и митото во Поранешнтаа
Југословенска Република Македонија во 2011 година спроведено од UNODC.13

Корупцијата во Поранешна Југословенска Република Македонија: Подмитувањето искусено од населението, UNODC
(2011).

13
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Графикон 12 Распространетоста на поткуп на одбрани типови јавни
службеници кои примаат мито, според компанија и население, Република
Македонија (2010-2012)
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Забелешка: Распространетоста на поткупот се пресметува како број на компании кои на јавен службеник имаат дадено:
пари, подарок или контра услуга во најмалку една прилика во последните 12 месеци пред истражувањето, како процент
на компании кои имале барем еден контакт со јавен службеник во истиот период. Во оваа табела распространетоста на
поткупот се пресметува одделно за секој вид на јавен службеник.
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4. Пријавување на мито
Постојат голем број на причини за компаниите да ги пријавуваат јавните
службеници на кои им бил даден поткупот, на полиција или други надлежни
органи. Компаниите често се чувствуваат принудени да плаќаат мито за да добијат
услуги кои нормално треба да бидат обезбедени од страна на државата без
дополнителни трошоци, навремено и со прифатлив квалитет. Митото на тој начин
претставува трошок кој влегува директно во нивниот профит и компаниите кои се
соочуваат со рутински обврски, како што се плаќање на даноци, инспекциите за
безбедност и здравје или царинење на стоки преку царината, со редовното
поткупување може ги зголемат очекувањата за редовни идни плаќања на јавните
службеници, што може да стане значаен фактор на трошок со тек на време. Во исто
време, на долг рок придобивките на пазарот кои една компанија може да ги добие
од плаќање на мито не се сигурни: самиот факт дека јавниот службеник редовно
прима поткуп значи дека била кој предност во однос на конкурентите која е
стекната преку поткуп може брзо да биде уништена доколку останатите компании
исто така плаќаат мито.
Во секој случај, во реалноста очигледен поттик да се пријави мито на властите е
реткост. На регионално ниво во просек само 1,8 проценти од поткупите кои се
платени од компаниите во регионот на Западен Балкан се пријавени на
официјалните власти.14 Со околу 3,3 проценти од сите платени поткупи од страна
на компании се пријавени на официјалните власти значи дека состојбата е иста во
Република Македонија.15 Наодите од истражувањето на регионално ниво
покажуваат дека повеќето пријави се направени директно на полицијата, но некои
од нив исто така се направени на други официјални институции, како што се
обвинителствата, официјални агенции за борба против корупцијата или службени
телефонски линии за антикорупција. Мал број на платени поткупи (0,3 проценти на

Бизнис, Корупција и Криминал на Западен Балкан: Влијанието на поткупот и друг вид криминал на приватните
компании, UNODC (2013).
15
Поради малиот број на пријавени поткупи на националните власти во Поранешна Југословенска Република
Македонија и соодветната висока маргина на погрешен репрезентативен примерок, резултатите од истражувањето за
пријавени поткупи на властите треба да се толкува со претпазливост.
14
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регионално ниво) се пријавени на други неофицијални институции, како што се
невладини организации или медиумите.
Со оглед дека само мал процент од компаниите во примерокот се обратиле на
официјалните власти со цел да поднесат тужба за корумпираните службеници кои
примаат поткуп, иако теоретски компаниите имаат добра причина да го осудуваат
поткупот, се јавува важно прашање, зошто компаниите не го пријавуваат поткупот?
Во Република Македонија најважната причина за непријавување поткуп, изведено
од одговорите на претставници на компаниите, е перцепцијата дека давањето
готови пари или давањето подарок претставува знак на благодарност до јавниот
службеник за пружање на бараната услуга (Графикон 13). Над една петтина (21,6
проценти) од испитаниците ја дале оваа причина за непријавување поткуп во
Република Македонија, во споредба со просек од 22,6 проценти во земјите од
Западен Балкан. Покрај тоа, еден од пет (20 проценти) испитаници изјавија дека тие
не пријавиле поткуп, бидејќи сметаат дека би било беспредметно да го пријавуваат
бидејќи никој не би се грижел за тоа, удел кој е под регионалниот просек (26,3
проценти на регионално ниво). Спротивно на тоа, уделот на испитаниците кои се
изјасниле дека не го пријавиле на властите, бидејќи компанијата добила корист од
митото (18,3 наспроти 8,2 проценти регионално) или поради страв од одмазда (16,9
наспроти 6 проценти регионално) се значително над регионалниот просек. Од друга
страна, споредбено со регионалниот просек, уделот на испитаници кои сметаат дека
митото е толку вообичаена практика што нема потреба да се пријави е значително
помал во Република Македонија (3,6 наспроти 26 проценти регионално).

Графикон 13 Процентуална застапеност на компаниите кои плаќаат мито и не
го пријавуваат нивното искуство на властите/институциите, според најважните
причини за непријавување, Република Македонија и регион Западен Балкан
(2012)

Забелешка: Податоците се однесуваат на плаќачите на мито кои не го пријавиле на власите/ институциите последниот
поткуп кој го платиле во 12 месеци пред да се спроведе истражувањето.

Наодите за тоа зошто поткупот не е пријавен до државните органи во Република
Македонија се вклопуваат во вообичаените обрасци за времето, начините и целите
на поткуп наведени во Глава 2. Голем дел од поткупите се платени по иницијатива
на компаниите, платени се откако е извршена услугата и се платени во форма на
храна и пијалок. Ова покажува дека многу компании плаќаат мито за да влијаат на
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јавните службеници и не го пријавуваат поткупот поради тоа што се чувствуваат
како соучесници.
Во исто време, разултатите кои произлегуваат од заклучоците треба да бидат
квалификувани според податоци поврзани со перцепцијата на претставниците на
компаниите за јавните власти во целина. Во поширок контекст повеќе од половина
од претставниците на компаниите во Република Македонија (51 процент) се
изјасниле дека тие не сметаат дека вреди да се пожалат до јавните власти во случаи
кога сметаат дека се неправедно третирани (без разлика дали на јавен орган или
институција како што е омбудсманот) (Графикон 14). Овој недостаток на доверба
во одговорноста на јавните институции во целина е малку помалку изразен во
Република Македонија отколку во регионалниот просек (53,5 проценти).16 За
креаторите на политиката за борба против корупцијата, бројките сепак
сигнализираат на предизвиците за поттикнување на повеќе компании да го пријават
поткупот и со тоа ја олеснат борбата против корупцијата. Всушност, создавањето
подобри и посигурни канали за пријавување кои ќе ги осудуваат делата на
корупција ќе резултира со зголемување на пријавите за корупција кога ќе постои
општо чувство дека обраќањето на властите за помош е вредно и ќе резултира со
соодветни мерки.

Графикон 14 Процентуална застапеност на претставниците на компаниите,
според тоа дали тие сметаат дека жалбите за јавната администрација вредат,
Република Македонија и регион Западен Балкан (2012)
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Механизми за внатрешно усогласување
И покрај фактот дека многу малку од претставниците на компаниите сметаат дека
вреди да се поднесе формална жалба до надлежните органи и уште помалку ги
пријавуваат своите искуства со поткуп на властите, многу од компаниите
препознале дека незаконско однесување како што се поткупот и измамата можат
сериозно да им наштетат на нивната репутација и бизнис интереси. За да се спречи
честата злоупотреба на работното место и да го зголемат интегритетот и
транспарентноста во нивните сопствени бизниси, компаниите од целиот свет се
повеќе спроведуваат политики за комплетна внатрешна усогласеност со кои се
утврдуваат одредени неприфатливи практики и санкции за кршење на
воспоставените стандарди.
16

Регионалниот просек не вклучува податоци од Црна Гора кадешто ова прашање не беше вклучено во истражувањето.
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Во Република Македонија, иако далеку од вообичаеното, ваквите усогласени
внатрешни механизми забрзано се распространуваат. Според истражувањето,
речиси една третина (29,8 проценти) од компаниите имаат усвоено внатрешен
етички кодекс и околу една осмина (11,9 процент) имаат усвоено политики и
упатства во врска со мито и корупција (Графикон 15). Покрај тоа, 17,4 процент
имаат организирано наменски состаноци за да ги информираат вработените на
нивните постоечки упатства и политики за борба против корупцијата и 5,5 процент
ја имаат дисеминирано оваа информација преку е-маил.

Графикон 15 Процент на компании кои имаат усвоено механизми за
внатрешно усогласување, Република Македонија (2012)
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Податоците покажуваат дека внатрешните напори за зголемување на
транспарентноста и интегритетот на приватниот сектор се поретки меѓу малите
компании отколку кај големите. Како што е прикажано во Графикон 16,
усвојувањето на етички кодекс, политики и упатства посветени на спречување на
корупцијата како и нивна дисеминација преку средби или е-маил, е далеку повеќе
распространета меѓу поголемите компании отколку кај оние со помалку вработени.
Но, со оглед на тоа дека микро и малите компании го сочинуваат најголемиот дел
од сите компании во Република Македонија, широкото прифаќање на специфични
стандарди за интегритет и усогласеност на политиките од страна на компаниите во
регионот бара нивна промоција не само кај големите компании, туку и помеѓу
микро и малите претпријатија.
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Графикон 16 Процент на компании кои имаат усвоено внатрешен етички
кодекс, според бројот на вработени, Република Македонија (2012)
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5. Бизнис-бизнис поткуп
Поткупот најчесто е поврзан со корумпираните јавни службеници кои прифаќаат
пари, подароци или други недозволени услуги поврзани со извршувањето на
јавните услуги, сепак во приватниот сектор сам по себе има значајни форми на
поткуп, тоа значи помеѓу претставниците на деловните субјекти од приватниот
сектор. Таквите поткупи за време на економски, финансиски или комерцијални
активности се дефинирани во Конвенцијата при Обединетите нации за борба
против корупцијата (UNCAC) како "ветување, нудење или давање (активен
поткуп), како и покана или прифаќање (пасивен поткуп), директно или индиректно,
несоодветна предност на/од секое лице кое управува или работи, во кое било
својство, за лице од приватниот сектор ... со цел дека тој или таа, спротивно на
своите должности, да дејствува или да се воздржи од постапување". Конвенцијата
бара неговите потписници да ја разгледаат можноста ваквите дела да бидат
регулирани како кривични дела.17
Бизнис-бизнис поткупот се случува помеѓу претставниците на бизниси кои даваат
подарок, противуслуга или плаќаат екстра пари (со исклучок на вообичаената
исплата) за да се обезбеди бизнис трансакција. Таквите недозволени трансакции се
различни од вообичаените бизнис трансакции, на пример активности поврзани со
маркетинг и односи со јавноста во кои тие конкретно за цел преку нелегални
средства да го прекршат интегритетот на примателот на мито во замена за мито.
Ова е еден вид на поткуп, кој ги попречува корисните механизми на слободниот
пазар и не е само штетен за бизниси чии претставници прифаќаат мито, туку исто
така и за општеството како целина. Распространетоста на бизнис-бизнис поткупот
се пресметува како број на компании кои дале пари, подарок или контра услуга, во
прилог на секој нормална трансакција на било кое лице кое работи за деловен
субјект од приватниот секторот во било кое својство, вклучувајќи и преку
посредник, и тоа во најмалку една прилика во последните 12 месеци пред

17

Член 21 Конвенцијата при Обединетите нации за борба против корупцијата (UNCAC).
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истражувањето.18 Како што е прикажано во Графикон 17, според оваа дефиниција
просечната распространеост на бизнис-бизнис поткупот во Република Македонија
изнесува 3 процент (наспроти 4 процент на регионално ниво). Иако помалку од
просечната распространетост на платени поткупи од страна на претпријатијата до
јавните службеници, ова откритие укажува на тоа дека поткупот во приватниот
сектор претставува проблем во Република Македонија.

Графикон 17 Распространетост на поткупот меѓу деловните субјекти во
приватниот сектор, Република Македонија и регионот Западен Балкан (2012)

Форми на плаќање
Како и поткупот во јавниот сектор, во бизнис-бизнис поткуп плаќањето може да се
направи во различни форми: пари, стоки, храна и пијалок, вредносни предмети или
во форма на експлицитна замена за друга услуга. Во светот на бизнисот на
Република Македонија, обезбедувањето на храна и пијалок е најважната форма на
плаќање на мито меѓу субјектите од приватниот сектор, како што е помеѓу бизниси
и јавни службеници. Сепак, размената на една услуга за друга услуга и готовински
плаќања, исто така играат важна улога кога станува збор за незаконски зделки меѓу
претставниците на компаниите (Графикон 18).

18
Бидејќи може да се претпостави дека сите компании имаат редовни контакти со другите компании, или барем еден
контакт со друга компанија, или како снабдувач или клиент, во претходните 12 месеци, распространетоста се
пресметува како удел од компании кои плаќаат од сите компании.
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Графикон 18 Процентуална распределба на платени поткупи од страна на
компаниите на деловни субјекти од приватниот сектор, според видот на
плаќање, Република Македонија (2012)

Забелешка: Податоците се однесуваат на последното платено мито од страна на секој подмитувач периодот од 12
месеци пред истражувањето. Збирот е поголем од 100 проценти, бидејќи, во некои случаи поткупот се плаќа во повеќе
од една форма (на пример, пари и стока).

Барање поткуп, начин и време
Според истражувањето, повеќе од една третина (35,8 проценти) од бизнис-бизнис
поткупите се платени без да бидат побарани од страна на еден од претставниците
на компаниите кои се вклучени и се понудени како замена од страна на
подмитувачите со цел да се добие одредена недозволена предност (на пример, да се
олесни или забрза постапката или да добијат предност во однос на конкурент).
Спротивно на тоа, речиси две третини (64,2 проценти) од случаите вклучуваат
некој вид на барање. Мито се дава откако ќе биде побарано или експлицитно (3,5%
проценти) или имплицитно (47,6 проценти), додека во 13 проценти од случаите се
поврзани со поткупи побарани од трети лица.
Се забележува дека голем дел од поткупите се платени по доставувањето на стоката
или услугата за кои станува збор (60,6 проценти), додека 16,8 проценти се платени
пред извршување на услугата. Покрај тоа, 14,4 проценти од поткупите се плаќаат во
исто време и еден од дванаесет (8,2 проценти) претставници на компаниите не се
сеќаваат кога е предаден поткупот (Графикон 19).
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Графикон 19 Процентуална распределба на бизнис-бизнис платени поткупи
платени, според времето на исплата во однос на извршување на услугата,
Република Македонија (2012)

8.2%

16.8%
Пред услугата

14.4%

Истовремено со
услугата
По услугата

Не се сеќавам
60.6%

Забелешка: Податоците се однесуваат на последниот платен поткуп од секој подмитувач во последните 12 месеци пред
спроведување на истражувањето.

Целта на поткупувањето
Кога поткупот се плаќа од страна на еден претставник на компанија на друг
нормално е штетата да биде на страна на компанијата чиј претставник прифаќа
мито, додека компанијата која го плаќа митото очекува да има корист од поткупот.
Ова јасно се гледа во фактот дека кога станува збор за бизнис-бизнис поткуп во
Република Македонија најважна цел на мито е да се обезбедат подобри цени (21,8
проценти). Речиси исто толку поткупи се платени за да добијат економска предност
над конкурентските компании (21,4 проценти), 8,4 проценти се платени за да се
направи договор за јавен тендер и 4,2 проценти или за да се добие договор, да се
добие специјални информации или за да се добие осигурување. Покрај тоа, повеќе
од една третина од сите бизнис-бизнис поткупи (36,3 проценти) се плаќаат без
веднаш видлива цел, иако може да се претпостави дека таквите плаќања служат за
да се примамат примателите на поткуп за долгорочна "зависност" која во одреден
момент во иднината ги прави поподложни на доделување на услуги на компаниите
кои плаќаат поткуп (Графикон 20).
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Графикон 20 Процентуална распределеност на бизнис-бизнис платени
поткупи, според целта за која се платени, Република Македонија (2012)
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Забелешка: Податоците се однесуваат на последниот платен поткуп од секој подмитувач во последните 12 месеци пред
спроведување на истражувањето.

Пријавување на бизнис-бизнис поткупот
Во регионалниот просек, само 0,8 проценти од сите платени поткупи помеѓу
претставниците на компаниите се пријавени на властите, како што се полицијата,
агенција за борба против корупцијата или на супервизори од погодените бизниси.19
Некои 0,2 проценти од бизнис-бизнис поткупите се пријавени на официјалните
власти, слична е ситуацијата во Република Македонија. Ова е показател за тоа дека
двете страни на бизнис-бизнис поткупите се чувствуваат подеднакво вмешани во
криминал и не се подготвени да истапат и да го пријават незаконското работење на
официјални власти.
Горенаведената претпоставка е потврдена со фактот дека најважните причини за
непријавување поткуп кои ги наведуваат компаниите кои плаќаат мито во
Република Македонија се: исплатата или подарокот се дадени како знак на
благодарност (34,5 проценти) и сметаат дека би било беспредметно да го
пријавуваат бидејќи никој не би се грижел за тоа (30,6 проценти). Останатите
даватели на поткуп не ги информираат властите бидејќи сметаат дека митото е
толку вообичаена практика дека нема потреба да се пријави (13,2 проценти),
компанијата добива корист со поткуп на претставник на друга компанија (11,4
проценти), страв од одмазда (0,9 проценти) или поради други причини (9,3
проценти). Во целина во регионот Западен Балкан се наведени слични причини за
непријавување бизнис-бизнис поткуп (Графикон 21).

Бизнис, Корупција и Криминал на Западен Балкан: Влијанието на поткупот и друг вид криминал на приватните
компании, UNODC (2013).
19
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Графикон 21 Процентуална распределеност на компаниите кои плаќаат мито на
други компании и не го пријавуваат своето искуство со мито на
властите/институциите, според најважните причини за непријавување, Република
Македонија и регионот Западен Балкан (2012)
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Забелешка: Податоците се однесуваат на последниот платен поткуп од секој подмитувач во последните 12 месеци
пред спроведување на истражувањето.
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6. Перцепции и ставови за корупцијата
Во светот на бизнисот, перцепциите се основни фактори за формирање на одлуки,
економско однесување и резултати. Перцепцијата за поволно бизнис опкружување,
на пример креира очекување на позитивен резултат и враќање на инвестицијата,
што ги прави компаниите посклони да инвестираат отколку кога доживуваат
негативна бизнис средина. Поголемата инвестиција создава поголема побарувачка,
повеќе работни места, повисок раст и подинамична и просперитетна економија. Па
затоа во економијата перцепции најчесто се трансформираат директно во
резултатите.
Со цел да ги извршуваат своите економски активности ефикасно и да ги постигнат
своите бизнис цели, приватни компании бараат бизнис средина со вистински
услови кои ќе им овозможат да бидат и продуктивни и профитабилни. Овие услови
вклучуваат владеењето на правото за да се спроведат договорите и да се обезбеди
сигурност, потребното регулаторно опкружување и функционална инфраструктура,
кои се само некои од нив. Спротивно на тоа, отсуството на овие услови, или
присуство на фактори кои и штетат на бизнис климата претставува пречка за
водење бизнис и го спречуваат приватниот сектор да просперира и да се развива со
полн потенцијал.
На прашањето дали одредени прашања претставуваат пречка за водење бизнис во
нивната земја, сопствениците и претставниците на компаниите во Република
Македонија ја рангираат корупцијата како петто најважното прашање веднаш по
високите даноци, честите промени во законите и прописите, комплицирани
даночни закони и ограничен пристап до финансирање. Всушност, корупцијата се
смета за главна пречка за 13,5 проценти од претставниците на компаниите, по
високите даноци (24,7 проценти), честите промени во законите и прописите (21,3
проценти), комплицирани даночни закони (21 проценти) и ограничен пристап до
финансирање (19,5 проценти). Покрај тоа, уште 26,6 проценти од испитаниците ја
сметаат корупцијата за умерна пречка за водење бизнис (Графикон 22).
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сектори. Бидејќи претставниците на компаниите беа прашани дали тие сметаат дека
плаќањето мито на одредени претставници од "бизниси како нивните" се случува
често, споредбата по тип на службеник е најзначајна во однос на слични бизниси во
своите сектори. Како што е прикажано во Графикон 24 , над една петтина (21,6
проценти) од претставниците на компаниите во градежниот сектор сметаат дека
поткупот на општински службеници се врши многу или прилично често, додека
еден од десет (10,8 проценти) испитаници во комбинација од секторите сместување
и транспорт, 8,4 проценти испитаници во производството и 8,3 проценти
испитаници во трговија го мислат истото. Полициските службеници се сметаат за
најмногу подложни на подмитување во секторите Сместување и транспорт во
комбинација (11,4 проценти) и во секторот Преработувачка индустрија (9
проценти). Спротивно на тоа, царинските службеници (9,4 проценти) се сметаат за
најмногу подложни на подмитување во секторот Трговија.

Графикон 24 Процент на претставниците на компаниите кои сметаат дека со
давање мито на избрани јавни службеници се случува многу или прилично
често во бизниси како нивните, според економски сектор, Република
Македонија (2012)
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Односот кон корумпираното однесување
Како и во случајот на перцепциите на корупцијата, ставовите за она што ја
сочинува корупцијата и она што е прифатливо однесување често се разликуваат
меѓу поединците, општествата и различни економски сектори. Анкетирањето на
претставниците на компаниите за тоа какви се нивните ставови кон одредени
форми на корумпирано однесување, исто така, може да фрли светлина врз нивната
подготвеност да се вклучат во мито и корупција, како и нивните очекувања за тоа.
Податоците покажуваат дека повеќето претставиници на команиите се добро
запознаени за границите на етичко однесување во бизнис трансакциите и ги
класифицираат дејствијата кои се надвор од тие граници како "не прифатливи".
Сепак, постои и значителен број од нив кои ги квалификуваат некои незаконски
дејствија како прифатливо однесување, особено кога сериозноста на повредата не е
очигледна веднаш. На пример, повеќе од половина од претставниците на
компаниите во Република Македонија (56,1 проценти) сметаат дека е прифатливо
користењето на односите и личните контакти во јавните институции за забрзување
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на процедурите кои се поврзани со бизнисот (Графикон 25). Исто така, во случаите
кои јасно ги прекршуваат етички стандарди, како што е користењето на јавните
ресурси за приватна корист, постои голем дел од околу 20 проценти од
претставниците на компаниите кои сметаат дека треба да биде прифатливо. Покрај
тоа, од страна на 15 проценти од претставниците на компаниите сметаат дека се
прифатливи и други сериозно корумпирани дејствија (кои вклучуваат користење на
јавните ресурси во интерес на трети лица и вршење на јавни функции што се во
интерес на приватни компании). Исто така, околу еден од седум претставници на
компаниите (14,7 проценти) го сметаат вршење на повеќе јавни функции во исто
време за прифатливо.

Графикон 25 Процент на претставници на компаниите кои на различни
форми на корумпирано однесување секогаш/обично/понекогаш го сметаат за
не прифатливо, Република Македонија (2012)
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Различни ставови кон корупцијата се претвораат во различни модели на поткуп.
Податоците покажуваат дека колку помалку се свесни бизнис лидерите за тоа дека
одредени економски трансакции - особено во интеракциите со јавните службеници
- се неприфатливи, толку е поголема веројатноста тие претставници на компаниите
да се вклучат во вакво однесување. Дури и релативно "мека" форма на недозволена
интервенција со јавните службеници (употребата на односите и личните контакти
во јавните институции за забрзување на постапките поврзани со бизнисот) може да
покаже дека оние претставници на компаниите кои сметаат дека ваквите
незаконски дејствија се прифатливи, исто така, имаат повисока стапка на
распространетост на поткупот (Графикон 26).
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Графикон 26 Распространетост на поткуп, по групи на претставниците на
компаниите кои сметаат дека употребата на односите во јавните институции
се прифатливи/ не прифатливи, Република Македонија (2012)
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Перцепција на причините за корупција
Анкетирање на претставниците на компаниите во однос на нивната перцепција за
причините на корупцијата може да фрли светлина врз некои причини за корупција
кои би можеле да бидат цел на ефикасната стратегија за борба против корупцијата.
Податоците покажуваат дека една третина (33,5 проценти) од претставниците на
компании сметаат дека големата сила на јавните службеници може да биде честа
причина за корупција, понатаму следи влијанието на моќните поединци (32,3
проценти). Покрај тоа, меѓу 28,3 и 25 проценти од претставниците на компаниите
во Република Македонија сметаат дека недостатокот на интегритет на
службениците, отсуство на механизми за проценка, ниските плати и несоодветно
влијание на политичарите може да бидат честа причина за корупцијата (Графикон
27). Спротивно на тоа, околу една петтина од претставниците на компаниите
сметаат дека недостатокот на транспарентност и недостигот на интегритет во
рамките на компаниите (21 и 19,3 проценти) може да биде честа причина за
корупцијата.
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Графикон 28 Процент на претставници на компаниите кои решиле да не
направат големи инвестиции во последните 12 месеци пред истражувањето
поради страв од поткуп, според бројот на вработени, Република Македонија
(2012)
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7. Распространетост и модели на други форми на криминал
Покрај корупцијата, компаниите во Западен Балкан како и компаниите насекаде, се
погодени од други разни форми на криминал против нивниот имот или бизнис
активности. Влијанието на таквите видови криминал може да биде значително, како
во однос на директните трошоци и штети така и на индиректните трошоци, во
форма на премиите за осигурување, трошоци за обезбедување и изгубени можности
за инвестирање. Додека криминалот не е рангиран меѓу најважните пречки за
водење бизнис во Република Македонија (Графикон 22), се уште постои значителен
дел од компаниите кои сметаат дека криминалот е или голема пречка (11,9
проценти) или умерена пречка (26,5 проценти) за водење бизнис.
Мерењето на директното влијание на криминалот е предизвик од голем број на
причини, без оглед на тоа дали жртвите се поединци или компании. Пријавените
кривични дела во полицијата се општо прифатени како вистинска мерка на
криминални активности. Пред да биде кривичното дело регистрирано во
статистиката за административен криминал, тоа мора да биде откриено, пријавено
во полиција, признато како кривично дело и евидентирано како кривично дело во
статистиката на полицијата. Голем број на кривични дела не се пријавени во
полиција, а некои од оние пријавени не се евидентирани во статистиката на
полицијата. Такви ограничувања во официјалната статистика на криминалот може
да се надмине со помош на истражувања за виктимизација на криминалот кои
обезбедуваат податоци за да се процени т.н. "темна бројка" на криминал кој не е
пријавен во полиција. Таквите податоци даваат дополнителен увид за природата и
начините на кривични дела како и за карактеристиките на жртвите - информација
која вообичаено не е достапна од официјални полициски податоци.
Компаниите во Република Македонија се погодени од различни форми на криминал
во различен степен, во зависност од нивната големина, вид на економската
активност, локација и други фактори. Меѓу петте важни видови на криминал,20 12месечната стапка на распространетост на виктимизација на компаниите во
20

Види Анекс за Методологија за детален опис на овие видови криминал.
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процент од вкупниот број на компании; годишната стапка на распространетост на кражба на моторно возило се
пресметува како број на компании кои искусиле барем една кражба на автомобил, комбе, камион, автобус или друго
моторно возило во последните 12 месеци пред истражувањето, како процент на компании кои во сопственост имаат
автомобил, комбе, камион, автобус или друго моторно возило. Просечниот број на кривични дела се пресметува како
просечен број на пати кога компаниите биле жртви на таков вид на криминал.

Ако се земе во предвид фактот дека споредливоста на резултатите од
истражувањето со оние во другите земји може да биде под влијание на разлики во
процедурите на истражување, како што се разликите во изборот на примерокот,
начинот на истражување, стапката на одговори и процедурите на пондерирање,
меѓународна споредба со наодите од истражувањата во други земји ќе додаде
дополнителна перспектива на добиените резултати. Најголема споредливост има со
последните резултати од истражувањето во регионот на Западен Балкан, каде бил
употребен ист дизајн и медологија за истражувањето.21 Покрај тоа, резултатите од
целото ЕУ-пилот истражување за виктимизација на компаниите се очекува да биде
објавено кон крајот на 2013 година.22

Трошоци за криминал
Податоците од истражувањето покажуваат дека просечната цена на направената
штета од криминалот а предизвикана од петте видови криминал кои се опфатени во
истражувањето е значителна во Република Македонија. Сепак, таквите трошоци се
мошне нерамномерно распределени, со ограничен број на криминални инциденти
кои предизвикуваат исклучително скапи штети и поголем број на инциденти кои
резултираат со потпросечен трошок за штета. Оваа искривена распределба може да
се опише со користење на два одделни индикатори, имено просечна вредност за
штетата направена со кривичното дело и средна цена на штета направена со
кривичното дело.23 Како што е прикажано во Табела 2, просечната вредност на
штета направена со кривичното дело е околу 4 до 6 пати повисока од средната
вредност на сите видови на криминал, освен за кражба каде односот помеѓу
средната и просечната вредност е 8,6 .

Табела 2 Трошоци на економска штета предизвикана од последниот инцидент
со кривичното дело искусен од страна на компаниите во Република
Македонија (во денари, ЕУР и ЕУР-ПКМ), според видот на криминал,
Република Македонија (2012)
Трошок на штета
направена со криминално
дело

Кражба

Вандализам

Кражба на
моторно возило

Измама од страна
на надворешни
лица

Просечна вредност
штета (МКД)

на

360,185

70,269

235,084

322,365

Средна
вредност
штета (МКД)

на

42,000

12,000

60,000

60,000

Просечна вредност
штета (ЕУР)

на

5,856

1,143

3,822

5,241

Просечна вредност
штета (ЕУР-ПКМ)

на

14,294

2,789

9,330

12,793

21
Бизнис, Корупција и Криминал на Западен Балкан: Влијанието на поткупот и друг вид криминал на приватните
компании, UNODC (2013).
22
Gallup/Transcrime (во подготовка), истражување на ЕУ за да се процени нивото и влијанието на криминал на бизнисот,
Фаза 2: Пилотирање на модулот на истражувањето. Финален извештај.
23
Средна вредност на штета направена со кривично дело е токму средната вредност на сите штети подредени во
растечки редослед, што значи дека околу 50 проценти од сите штети направени се повисоки и 50 проценти се пониски
од просечната вредност.
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Повеќекратна виктимизација на криминал
Разбирање на специфичностите на компаниите кои неколку пати во текот на еден
краток период биле жртви на одреден тип на криминал е многу важно заради
утврдување на концентрацијата на ризикот од кривично дело за одредени типови на
компании или за компании на одредени локации.24 Со цел да се испита акумулацијата
на високиот ризик кај одредени компании корисно е да се поделат виктимизираните
компании во групи според зачестеноста на одреден тип на криминал кој бил искусен од
нивна страна во претходните 12 месеци. Како што е прикажано во графиконот број 30,
измамата сторена од страна на надворешни лица е тип на кривично дело кое таргетира
исти компании по неколку пати, со околу една од шест виктимизирани компании кои
биле жртви еднаш ( 17,1 проценти), 19,1 проценти двапати, 17,1 проценти три пати и
речиси половина од компаниите биле жртви четири или повеќе пати ( 46,5 проценти ).
Од друга страна, две петтини ( 40,7 проценти) од виктимизираните компании искусиле
една кражба, 23,5 проценти биле жртви на две кражби, 20,7 проценти три кражби и 15,1
проценти четири или повеќе вакви инциденти. Сличен модел е применлив и во случај
на кривично дело на вандализам: 39 проценти од виктимизираните компании искусиле
еден таков инцидент, 16 проценти по два, 29,4 проценти три и 15,5 проценти четири
или повеќе вакви инциденти.

Графикон 30 Процентуална распределба на виктимизирани компании, кои
доживеале одреден тип криминал во еден или во неколку наврати во
претходните 12 месеци, Република Македонија (2012)
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Забелешка: Распределбата по број на кривични дела се пресметува како процент на бројот на тоа колку пати
компанијата била жртва на одреден вид на криминал.

Виктимизација по економски сектори
Анализата на распространетоста на виктимизацијата на компаниите во петте
економски сектори опфатени со истражувањето покажува на одредени јасно
изразени разлики помеѓу секторски специфични стапки на виктимизација во
Република Македонија. Како што е прикажано во Графикон 31, секторски
специфични изразени стапки за вандализмот се генерално под 8,7 проценти во сите
24
Ова понекогаш се нарекува и "мулти-виктимизирачка стапка на криминал" и го означува процентот на компании кои
биле жртви на одреден тип на криминал повеќе од еднаш во текот на изминатата година од сите бизниси кои биле
жртви на тој криминал во текот на изминатата година..
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сектори и стапката на распространетост на кражбата се 13,9 проценти или се под
13,9 проценти во сите сектори, освен во трговијата, каде стапката на
распространетост на кражбата е 16,5 проценти. Од друга страна, компаниите во
трговијата (20 проценти), компаниите во градежништвото (19,3 проценти) и
компаниите во транспортот се жртви на измама од страна на надворешни лица
многу почесто отколку компаниите во секторот на сместување (11,2 проценти).25

Графикон 31 Годишни стапки на распространетост на кражба, вандализам и
измама сторени од страна на надворешни лица врз компаниите, Република
Македонија (2012)
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Забелешка: Годишни стапки на распространетост на измама сторена од страна на надворешни лица, провална кражба и
вандализам се пресметува како соодветен процент од бројот на компании кои биле жртва на секое од овие кривични
дела од вкупниот број на компании.

Кражба
Провална кражба е чин на противзаконско кршење и влегување во просториите на
компаниите со цел да се украде нешто без при тоа да се дојде до контакт со никого
во тие простории. Како таков, не секој обид на провална кражба е успешен од
аспект дали сторителите ќе успеат да украдат нешто вредно. Од сите случаи на
кражби во анкетата кои биле пријавени од страна на компаниите во Република
Македонија, 15,4 проценти може да се класифицираат како обични обиди за кражби
бидејќи ништо всушност не било украдено.
Во случаите кога нешто всушност било украдено од просториите на компаниите
обично станува збор за широк спектар на вредни предмети кои биле украдени. Како
што е прикажано во Графикон 32, во речиси половина (47 проценти ) од случаите
биле украдени други стоки ( стоки непроизведени од страна на самата компанија),
како што се парични средства кои припаѓаат на компаниите кои се жртви во околу
две петтини (41,5 проценти) од случаите. Други вообичаени предмети кои биле
украдени се машини или опрема (15,6 проценти), стоки произведени од страна на
компанијата (13 проценти) и пари на вработени (8 проценти).

Секторски специфични податоци за изнуда и кражба на моторно возило не се достапни бидејќи во примерокот бројот
на компании кои биле жртва на овие кривични дела во секој сектор е премногу мал за да овозможи статистички
релевантни споредби.

25

51

Графикон 32 Процентуална распределба на вредносни предмети украдени
од компаниите во случаи на провална кражба, Република Македонија
(2012)
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Забелешка: Податоците се однесуваат на последната провална кражба која резултирала со кражба на било каков вид на
вредносен предмет во периодот од три години пред спроведување на истражувањето. Збирот е поголем од 100 проценти,
бидејќи во некои случаи, повеќе од еден вид на вредни предмети се украдени (на пример, машини и пари).

Целта на провална кражба, исто така зависи од типот на компанија во која се
провалува и видот на машини, опрема и други вредни предмети кои се во употреба.
На пример, машини и опрема се најтипичните видови на вредни предмети украдени
од компаниите во градежниот сектор (75,6 проценти), додека други стоки кои не се
произведени од страна на компанијата за која станува збор се предмети кои
најчесто се украдени од компании во секторот трговија на големо мало (44,6
проценти).

Вандализам
Дејството на вандализмот против компаниите може да биде многу штетно во однос
на директна штета и трошоци за поправка, загуба на излезното производството,
како и нарушување на сликата на деловни простории и намалена атрактивност кон
своите клиенти. Во просек, постапките на вандализам во Република Македонија
најчесто се насочени кон возила кои припаѓаат на компанијата (47,2 проценти),
згради (30,2 проценти) и машини и опрема (18,9 проценти).

Кражба на моторно возило
Кражбата на моторни возила е различна од другите видови криминал против
компании, локацијата на прекршокот може да биде во деловниот простор или на
друго место. Всушност, податоците за локацијата на кражба на моторно возило од
компаниите во Република Македонија укажуваат на тоа дека мнозинството (53,2
проценти) од кражби се случува директно од деловниот простор (како што е
паркинг или гаража), додека повеќе од една третина (35,2 проценти) од кражба на
моторно возило се случува надвор од деловните простории, но во рамките на истата
општина каде што се наоѓаат тие простории. Околу една од девет кражби на
моторно возило се случуваат на друго место, во земјата или во странство (11,6
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проценти), а во вториот случај, за време на службени патувања, на пример
(Графикон 33).

Графикон 33 Распределба на локациите на кражби на моторни возила од
компаниите, Република Македонија (2012)
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Забелешка: Податоците се однесуваат на последната кражба на моторно возило во последните 3 години пред
спроведувањето на истражувањето. Под моторните возила спаѓаат: автомобили, комбиња, камиони, автобуси и други
моторни возила.

Одреден број на украдени возила подоцна може да бидат вратени. Во многу од
случаите, сторителите ги користат украдените возила на само одредено време (на
пример, за т.н. " joy-riding - возење брзо и опасно во украден автомобил за
сопствено уживање" или за транспорт при вршење друго кривично дело) и го
напуштат возилото по одредено време на место каде што може да биде најдено и
вратено на сопственикот. Според податоците, половина од украдените моторните
возила (49,1 проценти) од компаниите во Република Македонија на крајот се
вратени откако биле украдени.

Изнудување
Иако распространетоста на изнуда кон компаниите во Република Македонија е 0,9
проценти, сепак е причина за загриженост. Изнудување е многу сериозно кривично
дело во кое сторителите се обидуваат да добијат пари или друга корист од
компанијата преку заканување или застрашување на менаџери или вработени. Во
некои случаи, изнудата се претставува како понуда на "заштита" од оштетување на
имот или лица и платените пари се претставени како еден вид на "пари за заштита".
Во некои случаи изнудување може да се поврзе со организирани криминални
групи, кои имаат моќ и средства да направат веродостојна закана со потенцијално
сериозни последици доколку нивните барања не бидат исполнети од страна на
компанијата.
Податоците покажуваат дека заканите за изнудување се преземаат во различни
заканувачки форми. Според компаниите кои се жртви во Република Македонија,
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околу две петтини (40,4 проценти) од заканите за изнудување вклучуваат
специфични оштетувања на компанијата или нејзиниот имот, додека 6,7 проценти
се неконкретни оштетувања на компанијата или нејзиниот имот. Покрај тоа, 26,9
проценти се вклучаат специфични закани лично да му се наштети на сопственикот,
раководителот, вработените или нивните роднини. Други случаи вклучуваат
ветувања за заштита од кривично дело или други закани, како што се да им се
наштети на клиенти, загадување на производи или киднапирање на вработени,
менаџери или нивните роднини.
Може да се забележи дека методите кои се користат за да се пренесат закани за
изнуда на компаниите во Република Македонија се прилично конвенционалните и
дизајнирани да имаат најголемо можно влијание врз лицето кое е загрозено. Во
повеќе од една третина од случаите (35,6 проценти) еден или неколку
прекршителите одат во просториите на компаниите кои се жртви за да ја пренесат
заканата, додека во речиси една петтина од случаите (19,2 проценти) заканата е
направена во лице на друго место. Во околу две петтини (43,4 проценти) од
случаите, заканите за изнудување се направени по телефон.

Пријавување на криминал на полиција
Компаниите кои биле жртви на криминал имаат голем број на причини за да го
пријават инцидентот во полиција и да им обезбедат детални информации на
властите за околностите и штетата која е направена, а една од нив е и надежта за
наплата на украдениот имот и спречување на слични појави во иднина.
Подготвеноста да пријават кривични дела на полицијата варира во зависност од
општото ниво на доверба во полицијата, но исто така зависи од типот на криминал
и очекување на она што полицијата може и ќе направи во врска со пријавеното
кривично дело.
Други фактори кои имаат влијание за пријавување на кривично дело се сериозноста
на кривичното дело и висината на претрпена штета, потенцијалната загуба на
репутација меѓу клиентите и потрошувачите и формални барања за исплати на
осигурување. Како што е прикажано во Графикон 34, уделот на секој вид на
криминал кој всушност е пријавен во полиција се движи од 100 проценти за кражба
на моторни возила и 86,7 проценти за провална кражба, до 52,9 проценти за случаи
на вандализам, 34,6 проценти за случаите на изнудување и 12,1 проценти за случаи
на измама од страна на надворешни лица. Во просек, за петте видови криминал кои
се опфатени компаниите кои се жртви во Република Македонија пријавиле над
половина од злосторствата кои ги искусиле во три години пред истражувањето
(56,3 проценти). За споредба, само 3,3 проценти од компаниите пријавиле поткуп
на властите во последните 12 месеци пред истражувањето, како што е прикажано
во Поглавје 4.
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Графикон 34 Стапка на пријави во полиција од страна на компании, според
вид на кривично дело, Република Македонија (2012)
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Забелешка: Стапките за пријавување на поткуп се однесуваат на последното искуство со поткуп во последните 12
месеци пред да се спроведе истражувањето, пријавени на официјалните органи; за другите форми на криминал, стапките
на пријавување стапки се однесуваат на последниот доживеан криминал во последните три години и пријавен во
полиција.

Во многу случаи главните причини поради кои компаниите пријавиле кривично
дело на полицијата е за да им се врати имотот и желбата прекршителите да бидат
фатени: меѓу 54,8 проценти и 69,8 проценти од компаниите кои пријавиле
инциденти на провална кражба и вандализам ги навеле овие две причини како
главен мотив. Други важни причини за пријавување на кривично дело се општо
верување дека кривичното дело треба да се пријави во полиција (провална кражба:
57,6 проценти, вандализам: 19 проценти; кражба на моторно возило: 46,4 проценти)
и за да го спречат да се случи повторно (провална кражба: 51,4 проценти;
вандализам: 73 проценти; кражба на моторно возило: 42,1 проценти). Тврдејќи дека
исплата од осигурителните компании не е доминантен мотив за пријавување
кривично дело во Република Македонија, дури ни за кражбата на моторно возило
(36,6 проценти) како што е прикажано во Графикон 35, укажува на низок степен на
осигурително покритие на компаниите во случај на кривично дело.

55

Графикон 35 Причини за пријавување во полиција на кражба на моторно
возило од компаниите, Република Македонија (2012)
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Забелешка: Податоците се однесуваат на последниот случај на украдено моторно возило во последните три години пред
да се спроведе истражувањето и да биде пријавено во полиција. Збирот е поголем од 100 проценти, бидејќи, во некои
случаи има повеќе од еден мотив за пријавување на кражба на моторно возило во полиција (на пример, да се врати
сопственоста и заради осигурувањето).

Информациите кои се поврзани со тоа колку жртвите на криминал се задоволни од
органите на прогонот може да биде корисно за подобрување на услугите и
постапките на полицијата. Во случаите на компаниите кои се жртва на криминал,
околу половина од тие кои го пријавиле случајот во полиција се комплетно
задоволни или претежно задоволни со начинот на кој полицијата се справила со
нивните пријави. Задоволството од полицијата варира според видот на кривичното
дело пријавено и тоа од 35,1 проценти за вандализам до 43 проценти за измама од
страна на надворешни лица (Графикон 36).

Графикон 36 Задоволството на компаниите од полицијата, според вид на
пријавено кривично дело на полицијата, Република Македонија (2012)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Провала

Задоволни

Вандализам

Делумно задоволни

Измама од
надворешни лица
Незадоволни

Забелешка: Податоците се однесуваат на последното кривично дело искусено и пријавено во полиција во последните
три години пред пред да се спроведе истражувањето.

56

Бизнис, корупција и криминал во Република Македонија

Главните причини за незадоволството забележани во начинот на тоа како
полицијата реагира на пријавите за криминал често се поврзани со тешкотиите на
решавање на криминалот за кој станува збор и добивање на надомест за
компаниите кои се жртви. На пример во случај на вандализам, жртвите не се
задоволни или не се задоволни во целост бидејќи сметаат дека полицијата не прави
доволно (70 проценти) или полицијата не го има најдено сторителот на прекршокот
(47,9 проценти). Околу една десетина од компаниите исто така се почувствувале
дека не биле третирани правилно (10,8 проценти) или не добиле доволно заштита
од криминал (6,7 проценти) како што е прикажано во Графикон 37.

Графикон 37 Причини за незадоволство на компаниите кои на полицијата и
пријавиле вандализам, Република Македонија (2012)
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Друга причина
Забелешка: Податоците се однесуваат на последниот случај на вандализам кој се случил во последните три годинни
пред да се спроведе истражувањето и бил пријавен во полиција. Збирот е поголем од 100 проценти, бидејќи, во некои
случаи има повеќе од еден мотив за незадоволство од полицијата (на пример, полицијата не го пронашла сторителот на
прекршок и не се однесувала коректно кон компаниите).

Во случаите кога не се пријавуваат толку често кривичните дела сторени врз
компаниите, како што се вандализам и измама, постојат голем број на причини
зошто кривичното дело не е пријавено во полиција, а зависи од видот на криминал.
На пример, во случај на вандализам, повеќе од половина (56,3 проценти) од
компаниите сметаат дека кривично дело не вреди да биде пријавено на полицијата,
додека 16,3 проценти се случаи на измама кои не се пријавени на полицијата
(Графикон 38). Покрај тоа, во случаите на вандализам 33,5 проценти веруваат дека
полицијата не може ништо да стори, а 32,1 проценти од компаниите сметаат дека
полицијата не била заинтересирана. Спротивно на тоа, во случај на измама од
страна на надворешни лица, околу две третини (65,5 проценти) од испитаниците не
го пријавиле во полиција, бидејќи сметаат дека не е во надлежност на полицијата.
Други причини за непријавување кривично дело како страв од одмазда и низок
степен на осигурително покритие се делумно важни за случаите на измама од
страна на надворешни лица.
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Графикон 38 Причини за непријавување на одредени видови на крвични
дела на полицијата, Република Македонија (2012)
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Забелешка: Податоците се однесуваат на последниот случај на кривично дело кој се случил во последните три годинни
пред да се спроведе истражувањето и не бил пријавен во полиција. Збирот е поголем од 100 проценти, бидејќи, во некои
случаи има повеќе од една причина за непријавување на случаите во полиција (на пример, полицијата не можела да
направи ништо и страв од одмазда).

Превенција од криминал, мерки и трошоци
Како што покажуваат податоците од ова истражување, компаниите во Република
Македонија се соочени со вистински ризик од криминал и штетите и трошоците
кои се поврзани со него. За да се заштитат себеси од криминал, компаниите често
инсталираат посебни системи за безбедност (алармни системи, камери), користат
чувари или други мерки на заштита. Вкупно 68,7 проценти од сите компании во
Република Македонија користат најмалку една мерка на безбедност за заштита од
криминал. Како што е прикажано во Графикон 39, најшироко користени
безбедносни мерки се бариери или огради (32,8 проценти), камери (30,4 проценти)
и алармни системи (26,9 проценти). Мерки на заштита кои помалку се користат се:
специјални заштити на врата (24,4 проценти), безбедносни патроли во текот на
неработното време (24,1 проценти), чувари (19,6 проценти), безбедносни патроли
во текот на работното време (17,9 проценти), специјални заштити за прозорец (16
проценти) и системи за конторла на влез (9,7 проценти).
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Графикон 39
Процент на компании кои користат одредени мерки на
безбедност за заштита од криминал, Република Македонија (2012)
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Забелешка: Податоците се однесуваат на сите компании во Република Македонија. Збирот е поголем од 100 проценти
бидејќи во некои случаи се користи повеќе од една мерка на безбедност (на пример, алармен систем и камера).

Криминалот против компаниите често предизвикува значителна штета на
компаниите. За да се заштитат од финансиски импликации, компаниите може да ги
употребат полисите за осигурување кои плаќаат надомест на штета. Во Република
Македонија, само мал дел од компаниите имаат било каков вид на осигурување
против последиците од кривичното дело. Во просек, само 1 проценти од сите
компании имаат специфичен тип на полиса за осигурување која посебно ги
заштитува против криминал, додека 27,8 проценти имаат општа полиса за
осигурување која исто така ги штити против криминалните инциденти и седум од
десет (70,6 проценти) немаат осигурување против криминалот (Графикон 40).

Графикон 40 Процент на компании имаат осигурителна полиса во случај на
кривично дело, според тип на осигурувње, Република Македонија (2012)
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Перцепции и мислења за криминал
Како и со перцепциите за корупцијата, во прилог на целокупното искуство,
перцепциите за ризик од криминал се под влијание на голем број на фактори.
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Извештаите во медиумите како и генералното чувство на несигурност и страв може
да придонесе за зголемена перцепција на ризикот од криминал, а секако и
физичката појава на криминал во областа влијае на перцепцијата. Таквите
перцепции исто така може да влијаат во однос на индексот на перцепцијата на
криминалот во одредена област, дали се зголемува или се намалува.
Поголемиот дел од претставниците на компаниите во истражувањето (82,6
проценти) изјавиле дека сметаат дека ризикот од криминал за нивната компанија
останал стабилен во споредба со претходните 12 месеци, додека 9,6 проценти од
испитаниците забележале зголемување на ризикот од криминал и 7,2 проценти
увиделе намалување (0,7 проценти не го кажале своето мислење). Овие перцепции
на лидери на компаниите укажуваат на зголемена чувствителност на криминал
(Графикон 41).

Графикон 41 Перцепциите за тоа дали ризикот од кривично дело за еден
бизнис ентитет е во пораст, останал стабилен или е намален, Република
Македонија (2012)
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Влијанието на криминалот на бизнис инвестициите
Иако перцепцијата за ризик од криминал не е во корелација со вистинскиот ризик
од криминал, измерено според искуството со криминал кое го имале компаниите,
ваквите перцепции се сепак важни за формирање на мислење за преовладувачката
"бизнис-климата" и оценка на компаниите и можностите за инвестирање.
Негативната перцепција на општата ситуација во врска со криминал може да доведе
до намалување на инвестициите и негативно да влијае на економскиот раст и
развој.
Податоците покажуваат дека стравот од криминал е навистина многу релевантен
фактор во одлуката на бизнис лидерите дали да направат големи инвестиции. Иако
постојат разлики во влијанието на овој фактор според економскиот сектор
(Графикон 42), во просек, 10,3 проценти од сите бизнис лидери изјавија дека за
време на претходните 12 месеци тие одлучиле да не направат големи инвестиции
поради стравот од криминал. Ова е многу значаен дел од сите компании, имајќи
предвид дека само ограничен број на компании се во можност да направат големи
инвестиции. Треба да се потсети дека, покрај тоа што компаниите одлучиле да не
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инвестираат од страв од криминал, над 5 проценти од компаниите ги откажале
своите одлуки да инвестиррат поради страв од корупција (Поглавје 6). Заедно,
стравот од криминал и корупцијата се значителна пречка за економски развој во
Република Македонија.

Графикон 42 Процент на претставници на компаниите кои решиле да не
направат големи инвестиции во последните 12 месеци пред истражувањето од
страв од криминал, по сектори, Република Македонија (2012)
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8. Завршни коментари
Иако може да биде тешко да се измери корупцијата, овој извештај покажува дека
истражувањето за директното искуство со корупција може да помогне да се добие
барем делумна слика за тоа како, зошто, кога, каде и колку корупцијата влијае на
бизнис секторот во Република Македонија. Од оваа анализа следните елементи
може да се зачуваат за понатамошно разгледување во поглед на развивање на
ефективни мерки за борба против корупцијата на национално ниво:
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•

Истражувањето идентификува некои бизнис сектори кои се приоритетни,
како што е секторот градежништво, како и одредени типови на јавен
службеник, вклучувајќи ги, царинските службеници, катастарските
службеници, општинските службеници, полициски службеници и
инспекторите на кои треба да се фокусира вниманието за да може да се
попречи нивното учество во поткупот.

•

Стапките на распространетост на криминалот на "бели крагни", како што е
измамата од страна на надворешни лица и подмитувањето се малку
повисоки, сепак стапките на пријавени дела на измама од страна на
надворешни лица и подмитување се далеку под оние на сите други
конвенционални кривични дела. Овој неуспех во пријавувањето на
корупцијата значи дека постои недостиг на доверба во властите и дека
бизнис организациите треба да бидат по проактивни во поттикнување и
развивање на анти-корупциски мерки, кодекси на етика и интегритет.

•

Прашањето во врска со бизнис-бизнис поткупот кое е нагласено во овој
извештај фрли ново светло врз нелегалните "маркетинг" практики во форма
на поткуп кој се користи за да се здобијат со нефер предност во однос
ривалските бизниси. Треба да се преземат понатамошни анализи на овие
практики за да може да се гарантира "полето за играње" на пазарот и да се
гарантира дека вообичаено добрите механизми на слободниот пазар ќе
останат неизвалкани од корупцијата. Прегледот на законските одредби
против корупцијата во Кривичниот законик на Република Македонија треба
да осигура дека покрај одредбите против поткуп на јавни службеници треба
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да бидат достапни и ефикасни правни инструменти против поткуп во
приватниот сектор.
•

Стравот дека би морале да дадат поткуп за да ги добијат потребните услуги
или дозволи доведе до вкупно 5,3 проценти од сите бизниси лидери во
Република Македонија да не направат голема инвестиција во последните 12
месеци пред истражувањето. Ова го покажува " рипл ефектот " односно дека
корупцијата може да има потенцијално катастрофални последици за
економскиот раст и развој, особено кога само одреден дел од бизнисите се
во можност да направат големи инвестиции. Сите направени напори за да се
запре корупцијата треба многу да се рекламираат за да се спречи
понатамошна штета на инвестициите и економскиот развој.

•

Додека конвенционалните кривични дела против бизнис секторот
поттикнуваат значителни трошоци за економијата, изгледа дека компаниите
во Република Македонија релативно малку мислат за превенција од
криминалот во форма на безбедносни мерки и ублажување на последиците
од криминал преку наменски полиси за осигурување.

•

Иако навидум малку изразено во бројки, фактот дека 0,9 проценти од сите
компании во Република Македонија биле жртва на изнуда е значаен,
особено затоа што изнудување е кривично дело кое може да се поврзе со
организирани криминални групи. Оваа причина сама по себе значи дека
односите помеѓу изнудувањето и компаниите треба да бидат темелно
истражени.

•

Покрај директните последици од криминалот, недоволно или одвај
истражените корупција и измама, може да имаат негативни последици врз
угледот на компанијата. Многу компании од целиот свет го препознаваат
ова и се повеќе и повеќе се спроведуваат внатрешно усогласени политики
кои наведуваат одредени неприфатливи практики и санкции за повреда на
воспоставените стандарди. Во Република Македонија, таквите усогласени
внатрешни механизми сеуште се далеку од универзални и имаат потреба за
понатамошна промоција. Поточно кажано усогласеноста на политиките е
поретка кај помалите компании. Оваа ситуација треба да се реши со оглед
на тоа дека микро и малите компании го сочинуваат најголемиот дел од сите
компании во Република Македонија.

•

Свеста за корупцијата и она што се смета за неприфатливо однесување е
висока во Република Македонија, околу еден од осум претставници на
компаниите сметаат дека корупцијата е главна пречка за водење бизнис, но
сепак поткупот често се толерира како алатка при добивање на работите или
добивање на подобар третман. Треба да се земат во предвид и проценките за
свеста за корупцијата од страна на бизнис лидерите и би можеле да се
развијат понатамошни иницијативи за да се зголеми разбирањето на
опасните ефекти од корупцијата врз ефикасна алокација на ресурсите во
пазарната економија.

•

Како што покажуваат податоците кои се однесуваат на перцепцијата на
корупцијата, јавното мислење во врска со корупцијата во Република
Македонија покажува значителен степен на загриженост во врска со ова
прашање. Поради тоа се отвора прозорец на можности бидејќи е веројатно
дека бизнис организациите, како и нивните членки ќе ја поздрават
понатамошна имплементација на политиките за борба против корупцијата.
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•

Сегашното истражување го прикажува првиот обид во насока да се направи
целосна проценка на реалните искуства на бизнис поткупот во Република
Македонија, со цел да помогне да се идентификуваат ефикасни мерки за
борба против истиот. Може да се добие дополнителна вредност доколку
анкетата се повторува со тек на време, па така ќе може да се следат
промените во искуството и влијанието на поткуп во Република Македонија.

Таквиот систем за следење на корупцијата на национално ниво треба да вклучува
различни алатки за собирање на докази за различни појавни облици на корупцијата
и да помогне во креирањето политики за борба против истата:
•
Проценка на работните услови по сектори и интегритетот на јавните
службеници според секторот (здравството, судството, полицијата, царината, итн.)
со цел да се обезбедат подлабински и специфични информации, како и да се
помогне во идентификувањето на конкретни мерки. Ова треба да биде приоритет во
области кои се особено ранливи на корупција, како што е наведено во ова, но и
истражувањето на населението спроведено од UNODC во 2011 година;
•
Општи проценки за искуството со подмитување и други форми на корупција
(и за населението и за бизнис секторот), со цел да се воспостават стандарди и да се
измери напредокот;
•
Систем за следење на реакцијата на државата на корупцијата, репресивни и
превентивни мерки, со цел да се идентификуваат успешни и неуспешни практики.
Од страна на главните органи за борба против корупцијата во земјата би можело да
иницира и развие национален систем за следење на корупцијата. Системот треба да
го има вниманието и довербата на јавноста и релевантните граѓански организации.
Понатамошно вклучување на Државниот завод за статистика (ДЗС), релевантните
министерства и центрите кои имаат истаржувачко искуство, со поддршка на
меѓународни и регионални организации, ќе му овозможи на системот за следење на
поефикасен начин да дава високо квалитетни и релевантни информации за борба
против корупцијата.
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Анекс I: Економски контекст на корупцијата во бизнисот во
Република Македонија
Неодамнешната економска историја на Република Македонија е тесно поврзана со
прогресивниот економски пад на поранешната Социјалистичка Федеративна
Република Југославија (СФРЈ). Од моментот на распадот на Југославија во
почетокот на 1990-тите, економиите на земјите-наследнички драматично опаднаа,
со колапс во производството и вработеноста, како и широко распространетиот
дефицит и хиперинфлација. По 2001-та година, економската состојба во Република
Македонија е подобрена, со видливи знаци на економска активност и динамичност,
додека ефектите од глобалната финансиска и економска криза ја доведоа земјата во
рецесија во 2009-та година. Постојат значителни напори во спроведувањето на
структурните реформи во Република Македонија, со цел да се поттикне
економскиот раст, зголемување на стапката на вработеноста, намалување на
сиромаштијата и привлекување на странски инвестиции. По опоравувањето во 2010
година, економијата во 2012 година повторно опаѓа како резултат на влијанието на
тековниот вториот бран на финансиска криза што зафати големи области во
Европа. Иако во Поранешната Југословенска Република трендот на пораст на БДП
на Македонија е сличен со пондерираниот просек во земјите од Западен Балкан,
економијата има постојан раст над регионалниот тренд на раст во текот на
изминатите пет години (Графикон 43).

Графикон 43 Промена во процентите на БДП, Република Македонија и
регионот на Западен Балкан (2007-2012)
7%
2%
-3%
-8%
2007
2008
2009
Република Македонија

2010

2011
2012
Западен Балкан

Извор: Еуростат; ЕУ Извештај за прогрес 2012; Виена, Институт за меѓународни економски студии (WIIW) 2013
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Постои силна инверзивна врска помеѓу стапката на вработеност и стапката на
невработеност во Република Македонија. Во последните пет години, стапката на
вработеност постојано се зголемува од 45 проценти во 2007-48,4 проценти во 2011
година, додека стапката на невработеност се намалува за 4 процентни поени меѓу
2008 и 2011 година (Графикон 44).

Графикон 44 Стапки на вработеност и невработеност, Република Македонија
(2007-2012)
Стапка на невработеност
(учество во работната сила)

Стапка на вработеност
(население на возраст 15-64)

40%
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Извор: Државен завод за статистика (ДЗС)

Во смисла на економската структура, поголемиот дел од компаниите во Република
Македонија имаат дејности само во пет сектори од економијата. Согласно
"Статистичка класификација на економските активности во Европската заедница"
(НКД), овие пет сектори се дефинирани како:
1. Производство, снабдување со електрична енергија. вода и гас26
2. Градежништво27
3.Трговија на големо и мало и поправка на моторни возила и моторцикли 28
4.Транспорт и складирање 29
5. Сместување, храна и услужни дејности ( хотели и ресторани)30
Сегашнато истражување за влијанието на корупцијата и криминалот врз бизнис
секторот ги анкетира само компаниите од овие пет сектори, исклучувајќи ги
другите економски активности (како што се земјоделството, образованието или
здравствените услуги). Овој избор на економски сектори, исто така, обезбедува
широка покриеност на економијата во Република Македонија во однос на
додадената вредност (процент од БДП по сектори) и вработувањето (процент на
вкупниот број вработени во секој сектор), како и уделот на бизнисот опфатен со
анкетата. Петте наведени сектори претствуваат 69,1 процент од вкупниот број на
26

КатегоријаЦ, Д, E од НКД Рев.2 .
КатегоријаФ од НКД Рев.2 .
28
Категорија Г од НКД Рев.2 .
29
Категорија Х од НКД Рев.2
30
Категорија И од НКД Рев. 2.
27
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Анекс II: Методологија
Податоците презентирани во овој извештај беа собрани во национално
спроведеното истражување како дел од проектот финансиран од ЕУ "Проценка на
корупцијата и криминалот кои влијаат на бизнис секторот во Западен Балкан". Во
проектот беа вклучени седум независни истражувања, спроведени самостојно од
страна на националните партнери во согласност со заеднички развиени алатки за
истражување и заеднички методолошки стандарди.
Основниот прашалникот беше заеднички развиен и по тестирањето во пилот
истражувањето беше усвоен од страна на секој национален партнер. Сите
истражувања користеа анкети со анкетари лице-в-лице, или PAPI (хартиени анкети)
или CAPI (компјутеризирани анкети), за собирање на податоците. Заедно со
прашалникот, беше развиен комплетен сет на алатки кои се специјално направени
за ова истражување, како што се упатствата за анкетари, шифрарник и други
оперативни алатки за теренска работа. Со цел да се обезбеди највисок можен
квалитет на податоците во сите фази беа вклучени строгите статистички стандарди,
вклучувајќи ги и мерките за заштита на доверливоста на податоците.
Теренската работа беше спроведена од страна на Државниот завод за статистика
(ДЗС) во периодот од 8 Октомври 2012 година до 2 ноември 2012 година. ДЗС
организираше тренинг на анкетарите и го надгледуваше целиот процес на собирање
на податоци од првиот контакт до внесот на податоци. Нето големината на
примерокот беше 1504 претпријатија од петте главни економски сектори, кои
заедно сочинуваат 69,1 проценти од сите компании во земјата. Примерокот беше
групиран според економски сектор и четири големини на компанија (микро, мали,
средни и големи).
Во целната популација беа вклучени активни компании од сите големини. Дизајнот
на примерокот кој се користеше за ова истражување е едноставен стратифициран
случаен примерок. Различните стратуми од кои беа извлечени единиците на
посматрање се однесуваат на петте главни економски сектори според НКД Рев.2:
Производство, снабдување со електрична енергија, гас и вода (сектори Ц, Д, Е);
Градежништво (сектор F); Трговија на големо и мало и поправка на моторни возила
и моторцикли (сектор G); Сместување и храна (сектор I) и Транспорт и складирање
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(сектор H)) и четирите категории на компании според големина: микро (1-9
вработени); мали (10-49 лица вработени); средни (50-249 вработени) и големи
(повеќе од 250 лица вработени).
Првото правило кое беше земено во предвид во постапката на избор на примерокот
е дека минимален број од 40 деловни субјекти (нето) по големината и бизнис
секторот требаше да бидат избрани од големи и средни компании. Во оние сектори,
каде што бројот на големите деловни субјекти (250 и повеќе вработени) е помала од
40, сите единици во рамките на ова беа земени за примерок.
Во случај на деловни субјекти со повеќе локални единици, интервјуто беше
спроведено во седиштето на компанијата и сите прашања во истражувањето се
однесуваа на активностите на субјектот во сите негови деловни единици, на сите
локации. Компаниите со еден вработен (вклучувајќи ги и самовработените)
генерално беа исклучени од примерокот освен ако не е поинаку наведено.
Во однос на прашањата за виктимизација од криминалот, петте видови криминал
опфатени во истражувањето во прашалникот се дефинирани како:
1. Провална кражба: "дали некој провалил и влегол во било која од
просториите вашата команија со цел да украде нешто без да дојде во
контакт со некого во просториите (сопственици, вработени или клиенти)";
2. Вандализам: "дали било кој дел од објект во ваша сопственост, или опрема,
возила или стоки кои припаѓаат на вашиот деловен субјект во своите
простории биле намерно оштетени? ВКЛУЧУВА, на пример, оштетување со
употреба на сила, подметнување пожар или графити. НЕ ВКЛУЧУВА било
каква штета како последица на други видови на кривични дела (на пример
провалување во просториите)";
3. Кражба на моторни возила: "дали било кои моторни возила
(коли/комбиња/камиони/автобуси или други моторни возила“ во
сопственост или изнајмени од вашата компанија, се украдени кога никој не
бил во возилото?“;
4. Измама од страна на надворешни лица "дали било кое надворешно лице,
како клиент, дистрибутер или добавувач, го измамил деловниот субјект
преку добивање на финансиска добивка или предизвикал загуба преку
имплицитна или експлицитна измама (на пример клиентот мами за неговата
подготвеност да ја плати договорената цена; дистрибутерите и добавувачите
мамат во врска со квалитетот или квантитетот на стоките/услугите)?
(ВКЛУЧУВА измама - користење на електронска комуникациска мрежа или
систем за информации)";
5. Изнудување: "дали некој се обидел да добие пари или било кој друга корист
од деловниот субјект, заканувајќи се и/или заплашувајќи ги менаџерите
и/или вработените кои работат за вашата компанија, вклучувајќи и закани за
имотна штета или оштетување/ контаминирање на производи или со нудење
на неформална"заштита" против таква штета?".
Краток преглед на карактеристиките од ова истражување во Република Македонија
е прикажан во Табела 3.
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Табела 3 Клучни карактеристики од истражувањето, Република Македонија
(2012)
Карактеристики од истражувањето
Одговорни агенции
Период на
спроведување на
истражувањето
Дизајн на примерок

Државен завод за статистика (ДЗС) на Република Македонија

Избор на испитаник
Метод на собирање на
податоци
Мерки за контрола на
квалитет

Лицето кое е првенствено одговорно за управување на деловниот субјект.

Од 8 Октомври до 2 Ноември 2012 година
Стратификуван едноставен случаен примерок. Стратификација беше направена во
согласност со бизнис секторот и бројот на вработени. Рамката на примерокот беше
креирана од Статистичкиот деловен регистар на ДЗС, со исклучок на некои
податоци за бројот на вработени, кои се ажурирани со последните расположливи
информации од Месечното истражување за вработени и плати (мај 2012).
Се користеше пропорционална распределба по категории според големина за
распределба на компаниите во примерокот. Деловните субјекти во секој стратум
се случајно избрани. Деловните субјекти во НКД Рев.2 делот Г - Трговија на
големо и мало; поправка на моторни возила и мотоцикли, со еден или двајца
вработени беа исклучени од рамката на примерокот.

PAPI –анкета со молив и хартија.
Контролите на квалитетот беа спроведени во периодот од 06 до 23 Ноември 2012
година.
Првото ниво на контрола: контрола на интервјуто беше направено во 8,51
проценти од деловните субјекти (во 3,5 проценти директен надзор за време на
интервјуто, во 2 проценти е спроведено повторно интервју лице-в-лице, а во 2,9 на
проценти е направена телефонска проверка од страна на е направена од страна на
претпоставениот за надзор).
Второто ниво на контроли: Извршени на прашалниците од страна на
претпоставените за надзор преку Blaise софтвер.
Трето ниво на контроли: Контрола при внес на податоците, двојни контроли при
влез и проверка на конзистентност.

Нето големина на
примерок

1,504

Стапка на одговор

81.8 проценти
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Анекс III: Главни индикатори
Табела 3 Главни индикатори според сектор, Република Македонија и регионот на
Западен Балкан (2012)
Индикатор

Економски сектор
Производство

Градежништво

Трговија

Сместување

Транспорт

Вкупно

Стапка по остварен контакт
(Република Македонија)

83.8%

66.9%

76.8%

78.4%

85.6%

78.8%

Contact rate (Западен Балкан)

67.0%

72.1%

72.6%

72.5%

76.6%

71.8%

Распространетост на поткупот
(Република Македонија)

5.1%

11.7%

7.5%

3.8%

6.5%

Распространетост на поткупот
(Западен Балкан)

9.2%

12.2%

10.3%

9.4%

10.2%

11.8%

13.9%

16.5%

5.3%

8.2%

8.3%

16.9%

19.3%

20%

Распространетост на провална
кражба (Република
Македонија)
Распространетост на
вандализам (Република
Македонија)
Распространетост на измама
(Република Македонија)

8.2
%

13.4%

12.9%

6.4%
11.2%

6.9%

18.8%

17.2%
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Индикатор
Стапка на пријавување на
провална кражба на полицијата
(Република Македонија)
Стапка на пријавување на
вандализам на полицијата
(Република Македонија)
Стапка на пријавување на
измама на полицијата
(Република Македонија)
Процент на компании кои
користат било каков вид на
мерки за осигурување
(Република Македонија)
Процент на компании кои
имаат осигурителна полиса
против криминално дело
(Република Македонија)

Економски сектор
Производство

Градежништво

Трговија

97.4%

86%

83.3%

47.9%

44.5%

55.6%

12.9%

Сместување

Транспорт

78.1%

88.4%

56.6%

86.7%

52.9%

11.5%

12.1%

79.4%

54.9%

76.7%

64.5%

50.8%

68.7%

69.2%

80.1%

68.9%

79.6%

57.9%

71.2%

Забелешка: Распространетоста на поткупот се пресметува како број на компании кои на јавен службеник имаат дадено
пари, подарок или контра услуга во најмалку една прилика во последните 12 месеци пред истражувањето, како процент
на бизниси кои во истиот период имале најмалку еден контакт со јавен службеник. Годишните стапки на
распространетост на измама од страна на надворешни лица, провална кражба и вандализам соодветно се пресметуваат
како број на компании кои го доживеале секое од овие кривични дела, како процент од вкупниот број на компании.
Стапките на пријавување на поткуп се однесуваат на последното искуство со подмитување во последните 12 месеци
пред истражувањето, пријавени на официјалните органи; за другите форми на криминал, стапките на пријавување се
однесуваат на последното искуство со кривично доживеано во последните три години и пријавено во полиција. ЕУРПКМ се проценува врз основа на ЕУ извештаите за напредок од 201 година.
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Вкупно

