
40  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 604 / 27.1.2006

ЕКОНОМИЈА

Пишува: 
Рената МАТЕСКА

ЗАВРШИ ПРОЕКТОТ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ И ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИ ДРУШТВА

ЕКОНОМИЈА

Д

БЕЗ СОВЕСНОСТ, ГРИЖЛИВОСТ  

иректорот на УСАИД 
во Македонија, Ри чард 
Голдман, неодамна го 
означи успешното за-

вршување на нивниот Про-
ект за корпоративно упра ву-
вање и Законот за трговски 
друштва. Самир Латиф, кој бе-
ше дел од тимот за Кор по ра-
тивно управување и Законот 
за трговски друштва, за Про-
ектот коментира:

"Проектот за корпора тив-
но управување и Законот за 
трговски друштва почиваше 
на три 'столба' и во рамките 
на неговите тригодишни ак-
тив ности се фокусираше на 
исполнување на претходно 
зацртаните цели. Трите веќе 
спомнати столба се одне су-
ваа на:

Проектот многу активно и интензивно 
бе ше вклучен во почнувањето, реали зи-
рањето и имплементацијата на неколку 
многу голе ми законски проекти - доне су-
вањето на но виот Закон за трговски друш-
тва; импле мен тација на едношалтерскиот 
систем; донесу вањето на новиот Закон за 
стечај (кој дено ви ве треба да се изгласа во 
Собранието на РМ) и други.

зација и усогласување на ле-
гислативата во рамките на 
националната легислатива, 
но во исто време и приб ли-

жување и усогласување на 
националната легислатива со 
онаа на Европската унија, пре -
точена во европски ди рек ти-
ви, како и со модерните трен-
дови, кои во моментов пос-
тојат во развиените зем ји. 

Во оваа пригода треба да 
се спомне дека Проектот мно -
гу активно и интензивно бе-
ше вклучен во започ нува ње-
то, реализирањето и импле-
мен тацијата на неколку мно-
гу големи законски проекти - 
донесувањето на новиот За-
кон за трговски друштва; им-
плементацијата на едношал-
терскиот систем; донесу ва-
ње то на новиот Закон за 
стечај (кој деновиве треба да 
се изгласа во Собранието на 
РМ) и други. Што е многу по-
важно, при донесувањето на 
ваквите важни закони Про-
ектот иницираше еден целос-
но нов пристап - тоа беше ин-
клузивен процес во кој сите 
активни чинители од јавниот, 
приватниот и од невладиниот 
сектор земаа активно учес-

тво. Како илустрација и пот-
врда на оваа констатација се, 
на пример, бројките кои го-
ворат дека при донесувањето 
на Законот за трговски друш-
тва се организираа 17 јавни 
расправи во првата фаза и 
10 јавни расправи во втората 
фаза од донесувањето на За-
конот, процес кој траеше 15 
месеци.

Неизбежна беше соработ-
ката со институциите и ор га-
низациите од јавниот, при ват-
ниот и од невладиниот сек-
тор. Иако неблагодарно, се-
пак би сакал да спомнам не-
колку од нив, со кои имавме 
навистина исклучителна со-
ра ботка. Од јавниот сектор 
би ги издвоил Минис терс тво-

то за економија и Минис тер-
ството за правда, како и су-
диите преку Здружението на 
судии на РМ. Институциите 
на пазарот на капитал: Ко ми-
сијата за хартии од вредност, 
Македонската берза за дол-
горочни хартии од вредност 
и Централниот депозитар за 
хартии од вредност. Ди рект-
на комуникација со по голе-
ми те компании и нивните ра-
ководни лица. Од граѓан ски-
от сектор би ги издвоил Здру-
жението на правници од сто-
панството на РМ, како и Здру-
жението за заштита на акцио-
нерите во РМ 'Акционер'. 

Едукацијата и обуката во 
областа на трговското право 
и корпоративното управу ва-

НЕМА УСПЕШН  

- Техничка и експертска по-
мош во областа на до несу ва-
ње и доуредување на легис-
лативата. Тоа значи хармо ни-

РИЧАРД ГОЛДМАН ГО ОЗНАЧИ УСПЕШНОТО ЗАВРШУВАЊЕ НА РИЧАРД ГОЛДМАН ГО ОЗНАЧИ УСПЕШНОТО ЗАВРШУВАЊЕ НА 
ПРОЕКТОТ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ И ЗАКОНОТ ЗА ПРОЕКТОТ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ И ЗАКОНОТ ЗА 
ТРГОВСКИ ДРУШТВАТРГОВСКИ ДРУШТВА



41  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 604 / 27.1.2006

  И ТРАНСПАРЕНТНОСТ 

ње беа организирани и им-
пле ментирани со повеќето 
партнери на Проектот - ак-
ционерските друштва, судии-
те преку Здружението на су-
дии, нотарите преку Нотар-
ската комора, акционерите во 
акционерските друштва, ка-
ко и новинарите во РМ".

ПОДДРШКА НА 
АКТИВНОСТИТЕ

Беше најавено дека УСАИД 
ќе продолжи да го поддржува 
овој сектор преку други про-
екти...

"Канцеларијата на УСАИД, 
преку своите постојни про-
екти, низ разни форми и со-
држини ги поддржува актив-
ностите од овој сектор. Се-
како дека овие проекти, кои 
се комплементарни во свое-
то работење, како и најавите 
за нов(и) проект(и) во оваа 
сфера, соодветно ќе й по мог-
нат на нашата држава во на-
порите за нејзин прос пе ри-
тет", вели Самир Латиф. 

Досега беа промовирани 
развојот, разбирањето, при-
фаќањето и спроведувањето 
на современите стандарди за 
корпоративно упра вува ње, а 
според направеното истра-

жување се покажа дека тоа 
не е во целост сфатено. Кон-
кретно, акционерите не ги 
зна  ат своите права...

"Секако дека треба во блис -
ка иднина да се направи уш-
те многу, со цел  зголемување 
на свеста на акционерите за 
нивните права, но целосно 
не би се согласил со конста-
тацијата дека акционерите 
не ги знаат своите права. Во 
последните неколку години 
се врши максимално интен-
зивна едукација на акцио не-
рите за да ги осознаат своите 
права, како да ги остварат, ка-
ко и тоа како да ги заштитат. 
Иако Проектот - нагласува 
Ла  тиф - имаше водечка улога 
во целиот овој процес, вред-

но е да се спомне дека го-
лемо учество во зголему ва-
њето на свеста на акцио не-
рите имаше и имаат Здруже-

"Со прифаќањето на прин-
ципите на добро корпо ра тив-
но управување од страна на 
компаниите реално се соз да-
ваат услови за успешно рабо-
тење и развој. Принципите 
на совесност, грижливост и 
максимална транспа рент ност 
треба да бидат основните 
постулати во работењето на 
компаниите. Со реалното и 
објективното аплицирање на 
принципите на добро корпо-
ративно управување од стра-
на на компаниите се отвора 
можност за унапредување на 
економската ефикасност, ка-
ко на макро, така и на микро 
ниво. 

Придобивките за компа ни и-
те кои ги прифатиле прин-

ципите за добро корпора тив-
но управување се повеќе-
стра ни и во оваа пригода ќе 
спомнам само неколку:

со  одветен и најефикасен прис -
тап кон човечките, материјал-
ните и финансиските потен-
цијали;

Најсоодветна алокација на 
средствата и капиталот со 
кои располага компанијата.

- Од екстерен карактер:
Поголема веројатност за 

пристап кон финансиски сред-
ства надвор од компанијата 
по најниска цена;

Потенцијално зголе мува-
ње на цената на акциите;

Зголемување на вреднос-
та на компанијата;

Зголемување на довер ба-
та на јавноста кон компа-
ниите, пазарот на капитал и 
националната економија;

Привлекување домашни и 
странски инвеститори", вели 
Самир Латиф, член на ти мот 
за Корпоративно упра ву ва-
ње и Законот за трговски 
друштва.

УСОГЛАСУВАЊЕ СО 
ДИРЕКТИВИТЕ НА ЕУ

Во врска со тоа до каде 
сме со усогласувањето на тр-
говското законодавство со 
директивите на ЕУ и колку 
тоа ќе придонесе за поефи-
касно привлекување инвес-
титори, Самир Латиф потен-
цира:

"Можам слободно да ка-
жам дека легислативата од 
об ласта на трговското право 
е во максимален обем усо-
гласена со директивите на 
ЕУ. Се оди дури и понатаму - 
се прифаќаат и некои прин-
ципи кои не се задолжителни 
по директивите на ЕУ, но се 
покажале како многу корис-
ни при имплементацијата на 
истите во развиените земји 
(ОЕЦД принципите, Светска 
банка итн.).

Прифаќањето на прин ци-
пи за добро корпоративно 
уп равување во голем обем 
ќе влијае и на развојот на па-
зарот на капитал, без кој ре-
ално не може да се очекува 
солиден економски развој. 
Ова ќе доведе и до соз да-
вање атрактивна инвести ци-
о на клима и појава на инвес-
титори по разни основи, ка-
ко од домашен, така и од 
странски карактер". 

Крајниот заклучок од Про-
ектот беше дека соработката 
со министерствата е клуч за 
модернизација на корпора-
тивното управување во Ма-
кедонија...

"Претходно истакнав дека 
досегашната соработка со 
разните министерства беше 
на завидно ниво. Можам да 
кажам дека тоа беше и еден 
од основните постулати за 
успех на нашиот проект. Ова 
секако е важно, бидејќи фи-
нал ната артикулација во про-
цесот на изработка и им пле-
ментација на законите ја има 
Владата на РМ преку неј зи-
ните соодветни минис терс-
тва. Особено сум задоволен од 
фактот дека минис терс твата 
со кои ние сорабо ту вавме 
беа максимално отво рени и 
рецептивни за нашите идеи и 
предлози, со цел унап реду ва-
ње и модер низа ција на за-
конската и на подза конската 
регулатива од об ласта на 
кор поративното уп ра вува-
ње", вели членот на тимот за 
Корпоративно упра вување и 
Законот за трговски друштва, 
Самир Латиф. 

И КОМПАНИИ

нието за заштита на акцио-
нерите во РМ 'Акционер', ка-
ко и Здружението на прав-
ници од стопанството на РМ. 
Иако постои прогрес во овој 
процес, сепак треба макси-
мално активно да се про дол-
жи со истиот".

Преку Проектот се ука жу-
ваше на понапредни и пое-
фикасни начини за водење 
на претпријатијата...

- Од интерен карактер:
Подобрување на конку-

рентноста на компаниите;
Подобро позиционирање 

на компанијата на пазарот 
(домашен и странски);

Промовирање и поттик ну-
вање на претприемачкиот дух;

Создавање на една етичка 
и мотивирана работна сре-
дина;

Обезбедување подобар, 

ПРОЕКТОТ БЕШЕ ПРОСЛЕДЕН СО МНОГУ ЈАВНИ ПРОЕКТОТ БЕШЕ ПРОСЛЕДЕН СО МНОГУ ЈАВНИ 
РАСПРАВИ И ИСТРАЖУВАЊАРАСПРАВИ И ИСТРАЖУВАЊА


