РУБРИКА

ФОНДАЦИЈАТА „ФРИДРИХ ЕБЕРТ“ (ФЕС) ОДБЕЛЕЖА 25 ГОДИНИ
ОД НЕЈЗИНОТО ПОСТОЕЊЕ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
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ДА БИДЕ УСПЕШНА
ЕКОНОМИЈА
НЕЕДНАКВОСТА КАКО ЕДЕН
ОД КЛУЧНИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ
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РАБОТАТА НА ФОНДАЦИЈАТА „ФРИДРИХ
ЕБЕРТ“ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

К

ако социјалдемократска фондација ние промовираме прогресивни политики, а со цел да придонесеме кон јакнењето на мирољубиви, економски и социјално праведни демократии, ние работиме преку меѓународно разгранета мрежа сочинета од повеќе од 100
канцеларии насекаде низ светот. Оваа година Канцеларијата на Фондацијата „Фридрих Еберт“ (ФЕС) во Северна Македонија слави 25 години
од нејзиното постоење. Со толку богата историја и успеси зад нас, секогаш е предизвик да се навратиме на основните идеи и вредности на
фондацијата која ја негува социјалдемократијата − слобода, правда и
солидарност, и на нивното практикување во пошироките трендови кои
се случуваат во Северна Македонија.
Суровата реалност е дека големите надежи за светла иднина на регионот, инспирирани од отворањето на општествата и ветувањата на
Европската Унија од раните 90-ти години од минатиот век, сега се разводнија, ослабеа и се заменија со огромно разочарување. Ваквите мрачни перспективи натераа многумина да веруваат дека емигрирањето е
единствениот разумен економски избор. Многу граѓани на Југоисточна
Европа сметаат дека нивните општества се неправедни. За жал, овој
впечаток само се потврдува со растечката економска нееднаквост и
недостатокот на транспарентна распределба на богатството во комбинација со ослабениот квалитетот на јавните услуги. Згора на сè, пандемијата која сè уште го тресе светот само ги засили овие состојби.
Водени од социјалдемократските вредности, ние имаме јасен компас
во нашата работа бидејќи сакаме да ги исправиме нееднаквостите и да
промовираме еднакво учество во демократските процеси и економскиот раст.
Оттаму сите обуки и конференции кои ги организираме, документите
за јавни политики кои ги изготвуваме, сето ова е во насока на изнаоѓање
решенија поткрепени со докази, втемелени во нашите вредности и насочени кон нашата заедничка цел да се создаде поправедно општество.
Со Студијата за младите која ја спроведуваме на секои 3 години, со Студијата за жените, како и многу други студии и анализи, ние обезбедуваме веродостојни податоци и препораки кои помагаат да се обезбеди
подобра иднина за сите. На претстојниот „Социо-еколошки форум Скопје“ кој ќе го организираме за прв пат годинава ќе промовираме идеи и
практики кои се неопходни за да ја постигнеме посакуваната праведна
транзиција кон одржлива економија.
Сепак, социо-економските предизвици на денешнината не се изолиран проблем и токму затоа заеднички со нашите канцеларии во Албанија, Бугарија и Грција воспоставивме мрежа преку која ќе се одвива
видлива јавна дебата која ќе повикува на создавање на поправедна
економија, под водство на клучни експерти и со конкретни предлози
за инвестиции и одредување приоритети кои ќе помогнат да се зајакне
положбата на нашиот регион во глобалниот синџир на вредности со цел
придобивките да ги почувствуваат сите граѓани.
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Рене Шле
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директор на
Фондација „Фридрих
Еберт“, канцеларија
Скопје
Рене Шле е новиот
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ПРАВЕДЕН ЕКОНОМСКИ ДИЈАЛОГ
Ивана Вучкова

програмски координатор
Фондација „Фридрих Еберт“,
Канцеларија Скопје

ПРЕКУ ГОЛЕМАТА СЛИКА ЗА МАКЕДОНСКАТА ЕКОНОМИЈА ДО
ДИЈАЛОГ ЗА ПРАВЕДНА ЕКОНОМИЈА ВО РЕГИОНОТ

С

о промовирањето на „Големата
слика за македонската економија
на среден и долг рок“, Фондацијата „Фридрих Еберт“ успеа да поттикне
широка дискусија за значајни економски
прашања и да го оттргне вниманието од
секојдневните шумови кон работите кои
се важни на долг рок. Тоа е и една од десетте клучни поенти на оваа публикација
која неодамна беше презентирана на Економскиот и бизнис-панел во рамките на
„Преспа форумот за дијалог“, а која наиде
на интерес во целиот регион.
Така, нашите колеги од националните
канцеларии на Фондацијата „Фридрих
Еберт“ во регионот веќе работат на поставување на големата слика за нивните
економии, што пак за нас беше дополнителен мотив да иницираме платформа за
регионален економски дијалог, односно
дијалог за праведна економија.
Кон меѓународно интегрирана и
координирана пазарна економија
Меѓу клучните поенти на „Големата
слика за македонската економија на среден и долг рок“ е и прашањето за поглед
подалеку од мала отворена економија,
која пак е зависна од трансферите од
странство во форма на дознаки и приливот на странски инвестиции. Спротивно
на либералните и координирани пазарни економии кои уживаат силни пазарни
институции и колективни договори, зависната пазарна економија се потпира на
одлуките на менаџментот на транснационалните компании кои не се секогаш во
прилог на локалната економија. Тоа најдобро го покажуваат причините за влез
на овие компании на домашниот пазар,

меѓу кои најчести се евтината работна
сила, ниските даноци и слабата законска
регулатива во поглед на заштита на животната средина.
Изборот на извозна експанзија како
долгорочна развојна стратегија може да
ја придвижи економијата од „мала отворена“ кон меѓународно интегрирана економија. За да се оствари тоа, потребно
е зголемување на учеството на извоз на
стоки и услуги со поголема компонента
на домашна додадена вредност. Тоа е возможно преку развој на сопствено знаење
ноу-хау (know-how), вложување во истражување и развој, поддршка на инвентивниот дух и креативноста преку образовниот процес, што на среден и долг рок ќе
создаде конкурентни предности на македонската економија базирани на висококвалитетна работна сила, технолошки напредок и иновации.
Паметната специјализација која беше
презентирана на „Преспа форумот за
дијалог“ како дел од политиките на Владата на Република Северна Македонија,
како и на сите влади во регионот и ЕУ,
има цел да ги спои бизнисите, науката и
владата за да креираат патоказ кој ќе ги
води во одлуките за избор на сектори при
алоцирање на средства во форма на инвестициска поддршка или фондови за истражување и развој.
Сепак, за да преминеме кон меѓународно интегрирана и координирана пазарна
економија, од особено значење е јакнење
на социјалниот дијалог, повисок степен
на синдикализам, како и создавање соодветна правна и институционална инфраструктура за заштита на работничките
права.
септември 2021
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привлекувањето на СДИ кои, во моментов,
речиси и да изостануваат.
Не треба да се заборави и регионалниот
(заеднички) пазар кој претставува голем потенцијал за домашните компании на секоја
од шесте земји, каде што тие демонстрираат повисока конкурентна способност во однос на европското ниво.

Кон подобро интегриран и
просперитен регион
Создавање на регионална конкурентност
наместо регионална конкуренција беше
една од препораките на Економскиот и бизнис-панел на „Преспа форумот за дијалог“.
Токму на таа тема „Големата слика за
македонската економија на среден и долг
рок“ препорачува дека покрај сериозните
предизвици за регионална соработка и развој како последица на ковид-19 не треба да
се потценат и можностите кои се отвораат
со нарушените глобални економски текови како резултат на пандемијата, а кои ќе
ги направат земјите од Западен Балкан сѐ
поинтересни за СДИ од ЕУ. Таквите текови
имаат потенцијал да придонесат кон поголемо поврзување на домашните компании
во споменатите вредносни вериги. Сепак,
за да се остварат придобивки од ваквите
трендови потребна е регионална политика
за привлекување на СДИ која, наместо со
заемна конкурентност, ќе се карактеризира
со компатибилност и соработка. Координирана даночна политика е основен предуслов за надминување на сегашната состојба
на „трка до дното“, како и шанса за оптимизирање на ефектот на прелевање на знаењето и другите мултипликативни ефекти од
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Кон праведна економија за сите
Регионалниот интерес за препораките од
оваа економска студија која имаше цел првично да ги согледа економските движења
и трендови во постпандемиски услови и
прашања кои се важни на долг рок, како и
да подготви соодветни препораки за нивно соодветно адресирање, претставуваше
поттик за согледување на големата слика
за регионот, како и потребите од праведна
економија за сите.
За таа цел Фондацијата „Фридрих Еберт“,
Канцеларија Скопје, годинава иницираше
дијалог меѓу економски експерти од регионот по однос на прашањето за создавање
на праведна економија за сите. Преку согледување на состојбата во секоја од земјите, како и дискутирање и промовирање на
нивните предлози и препораки, целта на
оваа програма е да ги презентира барањата
за праведна економија во јавниот дискурс.
Тоа ќе придонесе за разбирање на потребата и економската издржаност на економски
модели кои обезбедуваат повеќе правда и
еднаквост, кои во подоцнежна фаза на проектот е предвидено да се презентираат и за
нив да се дискутира и пред креаторите на
јавни политики и донесувачи на одлуки во
секоја од земјите.
Освен идејата за согледување на големата слика надвор од границите на македонската економија, вклучувањето на експерти од Албанија, Бугарија, Грција и Северна
Македонија има цел да ги утврди и сличностите, односно разликите меѓу земјите
кои се членки на ЕУ и земјите со кандидатски статус за членство во Унијата. Како
главна препорака која се провлекува низ
препораките на економските експерти од
сите четири земји е препораката дека „само
праведна економија може да биде успешна
економија“, а текстовите во прилог даваат
поширок увид во причините и аргументите
за нивните барања.
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КЛУЧНИ ПОЕНТИ
ЗА ПРАВЕДНА ЕКОНОМИЈА

Ј

авниот и научниот дискурс во последниве 5 години ја нагласуваат нееднаквоста како едно од клучните предизвици со кои се соочува светскиот поредок.
Ваквите сознанија произлегуваат, пред
сѐ, од претпоставката дека од 80-тите години на минатиот век, па навака економската нееднаквост постојано расте, а во
споредба со претходно кога економскиот
раст беше рамномерно распределен низ
различните групи на доходовната скала,
денес јазот меѓу доходовните групи вртоглаво расте. Спротивно на очекувањата,
пандемијата предизвикана од ковид-19
има сериозни последици и придонесува
јазот уште посилно да се зголемува.
Четирите земји од Југоисточна Европа, Албанија, Бугарија, Грција и Северна
Македонија, покажаа дека трансформацијата на општествените процеси и долготрајниот процес на транзиција оставаат
силни траги врз целокупното општество.
Најголемиот број на земји во развој, вклучувајќи ги и земјите од Западниот Балкан,
од земји со ниско ниво на доход сега се наоѓаат во „стапицата“ на земји со високосредно ниво на доход, односно тие се наоѓаат во ниво од кое многу тешко може да
се излезе. Ваквата состојба се должи, пред
сѐ, на забавениот економски раст кој произлегува од ниското ниво на иновација во
економијата и општеството воопшто. Економските аналитичари констатираат дека
успешните економии секогаш се потпираат на „водечката рака на државата“ за да
промовираат иновации и подобрување на
продуктивноста. Оттука, кога внимателно
ги анализираме причините за успехот на
некои нови индустрии во светот, секогаш
наоѓаме интензивна владина помош која
го поддржува нејзиниот развој. Значи, она
што му е потребно на регионот се политики кои имаат цел да ја зголемат продуктивноста на економијата притоа надминувајќи ја стигмата во општеството дека
нема „способност за иновации“. Оттука

треба сѐ почесто и погласно да се разговара за тоа каков тип на економија сакаме да
градиме и соодветно на тоа какви работни
места ќе се отворат во иднина. Ова исто
така ќе ја одреди потребата од соодветни
квалификации за овие работни места и ќе
го дефинира економскиот раст, априори.
Покрај недоволниот пристап до иновации, еден од главните фактори на нееднаквоста во земјите од Југоисточна Европа беа и првичните транзициски реформи
за приватизација и либерализација, кои ги
фаворизираат добро поврзаните и специфични интересни групи. Ваквите процеси
истовремено беа придружени и со даночни политики кои уште повеќе придонесоа
за зголемување на концентрацијата на доходот само кај мала група на луѓе во општеството. Историски гледано трудот бил
оданочуван на повисоко ниво отколку капиталот. Многу даночни привилегии кои
имаа цел да промовираат повисоко ниво
на инвестиции, всушност, им помогнаа
на неколку фирми да акумулираат поголем капитал и да се консолидираат хоризонтално и вертикално низ индустриите.
Оваа концентрација на пазарна моќ има
ограничени можности за влез на нови
фирми на пазарот, а со тоа повторно се
доаѓа до констатацијата дека најголемиот
дел на економски субјекти располагаат со
ограничен капитал и можности за иновации.
Сегашната социо-економска рамнотежа
се чини дека е јасно пристрасна во корист
на капиталот и ова не е само перцепција
на јавноста, туку постојат и цврсти докази
кои го поддржуваат овој заклучок. Време
е да се разгледаат нови политики кои го
подобруваат балансот на работниот капитал и ја зајакнуваат социјалната кохезија
на земјата.
Важно е да се напомене дека справувањето со нееднаквоста не е прашање што
може да се реши само преку трансфери и
социјални програми. Од друга страна, пак,
септември 2021
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Ако ги погледнеме водечките земји – иноватори во светот, напредокот на Кина, на САД или
на Сингапур во голема мера се должи на преземените конкретни политики и инвестициите во
истражување и развој со јасна визија дека технологиите од Индустријата 4.0 (иновации во вештачката интелигенција [AI], паметните машини
и уреди кои комуницираат меѓусебно [Internet of
Things – IoT], 5G, комуникацијата во облак [Cloud
Computing] или блокчејн) се двигателот на оваа
ера
целосното нивно укинување не е вистинскиот начин да се почне. Пред неколку
месеци, конзервативната влада во Грција
изгласа нов закон за работни односи со
кој се сменија долгогодишните одредби за
заштита на работната сила, меѓу кои и одредбата за индивидуално, а не колективно
уредување на работното време, олабавување на одговорноста на државата преку
намалување на ингеренциите на трудовата инспекција, ограничување на правото
на штрајк преку зголемена одговорност на
организаторите итн. Целосното слабеење
на преговарачката моќ на вработените,
особено оние кои имаат несигурни и нископлатени работни места, е спротивна на
тврдењето за праведно општество, уште
повеќе е во костец со заложбите за одржлив развој.
Јавните политики играат многу важна
улога во справувањето со нееднаквоста.
За да бидат во функција на градење на поправедно општество, тие треба да ги елиминираат најекстремните случаи кои придонесуваат за губење на вредноста (value
extraction), а да ги наградат случаите кои
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водат кон создавање на дополнителна
вредност (value creation). Во овој контекст,
интересно е да го нагласиме придонесот
на таканаречената „гиг економија“ (економија базирана на флексибилни, времени
или хонорарни работи кои најчесто се одвиваат преку дигитални алатки) кон економијата заснована на инклузивен раст (или
праведна економија). На почетокот, важно
е да се направи разлика меѓу создавање на
вредност и губење на вредност. Првата е
со позитивен исход: додава вредност, го
зголемува богатството, отвора можности
за широко споделени иновации и подобрување на животниот стандард. Втората е
со нула додадена вредност, односно економскиот успех на едните се постигнува
на сметка на другите и крајниот исход е
без добивки за заеднички просперитет.
Некои типови на губење на вредноста
може дури и да го намалат целокупниот
животен стандард: криминалната економија, на пример, збогатува едни по цена
на уништени човечки животи, ограбени
или деградирани природни ресурси, еродирани заедници и заробени долгорочни
економски перспективи.
Сето досега наведено го нагласува недостатокот на ефикасни економски и социјални политики во нашите земји кои
имаат цел да се борат против сиромаштијата и социјалните разлики. Во годините на
транзиција, од земји со голем број на производствени капацитети − индустриски,
земјоделски, текстилни итн., балканските
земји се преориентираа кон услуги, но не
преку создавање на дополнителна вредност, туку со нудење на најниски даночни стапки (битка кон дното) и трошоци за
работна сила. Висококвалификуваните
и истовремено нископлатени експерти
привлекоа многу странски инвестиции,
но главно во економски активности кои
значеа интензивен човечки труд и ниска
додадена вредност. Оттука историската поларизација и социо-економската
фрагментација во регионот на Југоисточна Европа би можеле да се надминат со
формирање на заедничко дејствување кое
ќе биде засновано на заеднички вредности и на јасно дефиниран консензус меѓу
граѓанското општество и политичките
фактори за тоа како да се живее и работи
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конструктивно во регионот и во хармонија
со природата.
Во овој контекст, главните компоненти
на „новата класа“ на капитал треба да бидат засновани на враќање на хармонијата
меѓу човекот и природата. Новите јавни
политики треба да бидат производ на науката, на истражувањето и на новите технологии. Поентата е дека политичките актери
во различни економии треба да започнат
активен дијалог со граѓанското општество
за да градат заеднички став за тоа од каде
точно доаѓа додадената вредност и што
точно претставува концептот на „додадена вредност“ во контекст на користење на
природните ресурси. Во принцип, треба да
зборуваме за економија „без отпад“.
Конечно, еден од клучните предизвици
за напредок во иновациите, а со тоа и надминување на проблемот со нееднаквоста
е постигнување на објективен и севкупен
пристап кон економските политики. Во моментов ЕУ спроведува паралелна дигитална
и зелена агенда, додека повеќето од земјите
на ЕУ имаат одделни индустриски политики. На владите во земјите од Балканот не

им недостигаат иницијативи за поддршка
на конкурентноста, но на овие политики им
недостига заедничка нишка и поддршка од
клучните актери кои можат стратешки да ги
поттикнат иновациите. На пример, моделите за привлекување на странски директни
инвестиции (СДИ) не одат во насока на поврзување на СДИ со домашните компании.
Со оглед на тоа што веќе имаат пристап до
специјализираните синџири на снабдување
на многу СДИ, сè уште е нејасно зошто политиките не одат во поддршка на специфичните способности и производи за да се
одговори на овие непосредни потреби. Ако
ги погледнеме водечките земји – иноватори
во светот, напредокот на Кина, на САД или
на Сингапур во голема мера се должи на
преземените конкретни политики и инвестициите во истражување и развој со јасна
визија дека технологиите од Индустријата
4.0 (иновации во вештачката интелигенција [AI], паметните машини и уреди кои
комуницираат меѓусебно [Internet of Things
– IoT], 5G, комуникацијата во облак [Cloud
Computing] или блокчејн) се двигателот на
оваа ера.

Олимпија Х. Заевска

докторски кандидат на
Школата за бизнис на Копенхаген
(Copenhagen Business School)

ИНОВАЦИИ ВО ИНДУСТРИЈАТА 4.0 –
ЗАЕДНИЧКА НИШКА КОЈА ГИ ОБЕДИНУВА
ЕВРОПСКИТЕ ПОЛИТИКИ ЗА КОНКУРЕНТНОСТ

Н

а Индустрискиот саем во Хановер
во 2011 год., Советот на Владата на
Германија прогласи нова индустриска ера – Индустрија 4.0 со што ги повика
компаниите да развиваат технолошки иновации со цел оваа земја да ја задржи својата индустриска доминација. Останатите
земји членки го следеа овој тренд, но не со
динамиката на очекуваните резултати дека
продуктивноста ќе вивне за 40 % и дека флексибилноста на производството ќе доживее

процут. По една деценија следуваше уште
еден обид, во 2021 година, кога Европската
комисија предложи нова, револуционерна
декларација за старт-ап нации за земјите
членки да фатат чекор со светските водечки
компании Амазон (Amazon), Гугл (Google) или
Алибаба (Alibaba) и Хуавеи (Huawei), кои се
сите многу поголеми од европските водечки
технолошки компании. Декларацијата треба
да овозможи иновативните старт-ап компании да се развијат во големи и успешни корсептември 2021
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тики стратешки ги насочиме спрема Индустријата 4.0 и ги консолидираме многубројните европски иновативни екосистеми
заеднички да се насочат кон отворените
иновации, ова секако ќе има ефект на
катализатор, а Балканскиот Регион исто
така ќе биде вклучен во оваа приказна.

(фото: https://igsmag.com/)

порации што, секако, ќе придонесе многу
за дигиталниот суверенитет на Европа. И
како што ЕУ забрзано осмислува политики за да може да се натпреварува со Кина
и САД во оваа ера на Индустрија 4.0, дали
балканските земји кандидатки го преспиваат овој клучен тренд кој се случува во
моментов? Всушност, времето е зрело балканските земји да се приклучат и да дадат
свој придонес кон трката за поголеми иновации и конкурентност во Европа наместо
да размислуваат само на придобивките од
членството во ЕУ што, во крајна линија,
секако, ќе помогне за рапидниот развој на
општествата и на бизнис-заедниците во
овие земји.
Во изминативе години, па дури и децении на линеарен технолошки развој,
можеби и можеше постепено да се фати
чекор со развојните трендови, но сега,
со експоненцијалниот развој на хиперконективноста и масивното користење на
податоци што е типично за технологиите
на Индустријата 4.0 што ги вклучува вештачката интелигенција (AI), паметните
машини и уреди кои комуницираат меѓусебно (Internet of Things – IoT), 5G, комуникацијата во облак (Cloud Computing)
или блокчејн (blockchain), акумулираната вредност оди во рацете на мал број на
компании и нации, а многу други се изоставени. Кристијан Ангермајер (Christian
Angermayer), водечки инвеститор во технологија, предупредува дека ќе дојде до
една критична точка после која само ќе
констатираме дека Европа засекогаш ја
изгубила битката на ова поле. Оттаму,
доколку индустриските и сродните поли-
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Иновации за Индустријата 4.0 –
заедничка нишка на политиките
Еден од клучните предизвици за напредок во иновациите е постигнување
на објективен и севкупен пристап кон
економските политики. Во моментов ЕУ
спроведува паралелна дигитална и зелена агенда, додека повеќето од земјите на
ЕУ имаат одделни индустриски политики.
На владите во земјите од Балканот не им
недостигаат иницијативи за поддршка на
конкурентноста, но на овие политики им
недостига заедничка нишка и поддршка
од клучните актери кои можат стратешки
да ги поттикнат иновациите. На пример,
моделите за привлекување на странски
директни инвестиции (СДИ) не одат во
насока на поврзување на СДИ со домашните компании. Со оглед на тоа што веќе
имаат пристап до специјализираните
синџири на снабдување на многу СДИ, сè
уште е нејасно зошто политиките не одат
во поддршка на специфичните способности и производи за да се одговори на овие
непосредни потреби. Во едно скорешно
интервју, главниот извршен директор на
една од најголемите СДИ во Северна Македонија – Џонсон Мети, многу конкретно
го прикажа овој предизвик: поврзаноста
на домашните компании со овие синџири на снабдување е функција од нивното
претприемништво, стандарди и желба за
иновации засновани врз технологии. Сите
три аспекти може да се задоволат доколку
фокусот се стреми кон иновации во полза
на Индустријата 4.0.
Ако ги погледнеме водечките земји –
иноватори во светот, напредокот на Кина,
на САД или на Сингапур во голема мера
се должи на преземените конкретни политики и инвестициите во истражување и
развој со јасна визија дека технологиите
од Индустријата 4.0 се двигателот на оваа
ера. Португалија, која на почетокот исто
така заостануваше, постигна огромен на-
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предок на полето на иновациите во изминатава деценија, впрегнувајќи го своето
одлично познавање на англискиот јазик,
конкурентниот инженерски талент и глобалниот ментален склоп за подобрување
на перформансите во иновациите и успеа
да се приклучи на најуспешните иноватори на ЕУ во 2019 година. Овој успех го
постигнаа благодарејќи на развојот на
иновациски екосистем кој не е конкретен
или фокусиран само на одредени сектори
или млади бизниси, туку работат на иновации на хоризонтална основа за да бидат
конкурентни во ерата на Индустријата 4.0
со поддршка на Националната агенција за
иновации уште од 2014 година.
Консолидација на екосистемите
на европската Индустрија 4.0
Вториот клучен предизвик за европските земји е да се постигне рамнотежа меѓу
создавањето и реализирањето на иновациите. Според европското рангирање на
иновативност од 2020 година, севкупно
Балканскиот Регион има најнезадоволителни перформанси од цела Европа. На
пример, Северна Македонија и Бугарија се
на рангот на скромни, а Грција е на умерено ниво на полето на иновации. Истовремено, земјите кои ги предводат иновациите во Европа се помалите земји како
што се Данска, Финска, Ирска, Холандија,
кои имаат високоразвиени капацитети за
иновации, но треба да се потпрат на други земји за да ги зајакнат и да ги капитализираат своите капацитети. Интересен
податок е дека и лидерите и земјите кои
се последни во иновации во Европа се високорангирани во својата способност да
креираат напредни системи за истражување и опкружување кое е позитивно настроено кон иновациите, но им недостига
поврзување со различните чинители во и
надвор од земјите за да може да се реализираат иновациите.
Според еден скорешен извештај на БКГ
(Boston Consulting Group) за 2020 година
во врска со европската трка за вештачка интелигенција (AI), Европа мора да се
придвижи од расцепканите национални
екосистеми кон екосистеми на ниво на ЕУ
со оглед на тоа што интегрирањето и интероперабилноста на податоците е неопход-

на за напредок во единствениот дигитален
пазар на ЕУ за да може да се натпреварува
со технолошките титани на САД и на Кина.
Слично на ова, истражувањата на полето
на иновациите и стратегиите сè повеќе
потврдуваат дека поврзувањето на знаења
во компаниите од различни, а понекогаш
и сосема разнообразни извори, како и имплементирање на пристапот на отворени
иновации во бизнисот значително ги подобрува иновациите во фирмите. Пристапот на отворени иновации овозможува
знаењето кое е создадено, а не е искористено од некого да биде „слободно“ споделено за и другите да имаат полза од него.
За да го искористат ова знаење, на земјите
и на фирмите им требаат заеднички екосистеми. Европа бавно работи на консолидирање на екосистемите за Индустрија 4.0
од различните земји, Балканскиот Регион
е речиси целосно лишен од корисните поврзувања меѓу индустријата и технолошките истражувања, што е посебно видливо
во недостигот на организации за трансфер на знаења. Но, сепак, вклучувањето
на балканските земји во екосистемите на
Индустријата 4.0 на ЕУ, секако, може да ги
поттикне нивните капацитети за иновации и да даде придонес на полето на виталните иновации на Европа.
Иновациите за Индустријата 4.0 можат
да бидат онаа суштинска состојка која
може да поттикне создавање на генерации на претприемачи и да им помогне
на организациите во нивната дигитална
трансформација каде што Европа жестоко
се обидува да фати приклучок. Сè почнува
со сознанието дека иновациите не се само
генијални пронајдоци туку значат и рекомбинирање и искористување на постојните
расположливи знаења. Главниот директор
за технолошки развој на Сименс (Siemens)
неодамна изјави: „Имаме повеќе идеи отколку што можеме да ги спроведеме , но
од друга страна, имаме региони кои имаат
потенцијал, но немаат капацитети за развој или за искористување на овие иновации.“ Доколку намерно се поврзат капацитетите и потенцијалот на Европа и во ова
се вклучат и земјите од Балканот, несомнено ќе се подобри севкупната позиција
за натпревар во оваа ера на Индустрија
4.0.
септември 2021
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КАКО ДА СЕ ИЗГРАДИ
ЕКОНОМИЈА ЗА 99-ТЕ ПРОЦЕНТИ?

Н

ајновите емпириски докази од областа на
економијата и другите општествени науки
анализираат три пристапи за начините
на кои економската нееднаквост ја ограничува
економијата. Ваквите заклучоци произлегуваат
од претпоставката дека од 80-тите години на минатиот век, па навака економската нееднаквост
постојано расте во споредба со претходно кога
економскиот раст беше рамномерно распределен
низ различните групи на доходовната скала.
Првиот пристап се базира на претпоставката
дека високата економска нееднаквост го попречува влегувањето на нови кадри и идеи во економијата. Ваквата состојба е поттикната од ограничените образовни можности и ограничената
изложеност на иновации уште од најрана возраст
на оние кои не се на врвот на доходовната скала. Оттука се намалува учинокот од физичкото и
менталното здравје на луѓето во општеството. Истражувањата покажуваат дека семејната економска состојба во која се раѓаат децата влијае врз
нивниот економски успех подоцна во животот со
што се попречуваат можностите за искачување
на доходовната скала и скалата на богатството.
Ова се однесува дури и на луѓето кои покажуваат
склоност кон одредена работа или кариера.
Вториот пристап наведува дека нееднаквоста
ги корумпира демократијата и економските елити. Високата економска концентрација подразбира дека корпорациите и ултрабогатите имаат можност да ги трансформираат економските ресурси
во огромна политичка и општествена моќ. Оваа
состојба води кон неефикасен политички систем,
а пазарите ги прави нефункционални. Моќните
корпорации се способни да ги истиснат конкурентите од пазарот, да ги намалат платите и да
ги попречат иновациите. Високата нееднаквост,
особено онаа која се карактеризира со голема апсорпција на богатство и на доход, го прави политичкиот систем неефикасен бидејќи богатите ги
одредуваат условите, а општеството не успева да
ги зајакне капацитетите за да обезбеди потребни
средства или инвестиции за јавни добра како што
се транспортната инфраструктура, образовните
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капацитети или здравствената заштита.
Третиот пристап, пак, нè води до заклучокот
дека нееднаквоста го менува економскиот систем влијаејќи како на потрошувачката, така и на
инвестициите. Бавниот раст на платите и незадоволителните бенефиции од работното место ги
лишуваат семејствата кои не се на врвот на скалата на куповната моќ од постојан приход кој ги
мотивира да трошат повеќе, а со тоа се поткопува
еден од клучните двигатели на економскиот раст,
личната потрошувачка. Вишокот на кеш (состојба
во која износот на посакуваните заштеди го надминува износот на посакуваните инвестиции) со
кој располагаат најбогатите го насочува капиталот во т.н. „лихварски“ активности (економски
концепт што се јавува кога лицето настојува да се
стекне со дополнително богатство без при тоа да
вложи дополнителни ресурси или да ја зголеми
продуктивноста) и поголемо кредитирање наместо да поттикнува зголемување на инвестиции со
кои се подобруваат продуктивноста и иновациите. Следствено на ова, со намалување на продуктивноста и на иновациите се појавува ризик
за забавување како на краткорочниот, така и на
долгорочниот економски раст.
Ваквите идеи се потребни сега, повеќе од кога
било. Сите релевантни истражувања јасно покажуваат дека нееднаквоста ја спречува економијата да го достигне својот целосен потенцијал
и станува пречка за економскиот напредок. Невозможно е пазарот да биде поволен за повеќето
семејства ако мнозинството од нив не можат да
се вклопат во него или ако економската моќ на
мала група луѓе на врвот од доходовната скала и
скалата на богатство го нарушуваат него. Сè додека не постојат механизми со кои ќе се регулира
високата економска нееднаквост на врвот и нема
противтежа на концентрираната економска моќ,
нееднаквоста само ќе продолжи да ја задушува
економијата.
Но, дали постои излез? Можеме ли да го направиме системот поправеден? Се разбира дека
можеме, но треба да создадеме нова визија, а не
само збир на технократски алатки како решение
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на проблемот. Еден од начините за да се надмине ова е да се стимулира раст кој ќе биде заснован на економијата на знаење. Економијата на
знаење претставува систем на потрошувачка и
производство што се заснова на интелектуалниот
капитал. Таа посебно се однесува на способноста
за капитализација која се базира на научни откритија и на основни и применети истражувања. Во
најразвиените земји ова се покажа како значајна
компонента во сите економски дејности. Иако се
однесува најмногу на развиените економии, овој
концепт може да се примени и на економиите
кои се во развој. Економијата на знаење е насекаде околу нас. Речиси сите ние учествуваме во
неа како потрошувачи. На светско ниво, веќе има
три пати повеќе паметни уреди отколку што има
луѓе. Најновите студии покажуваат дека инклузивната економија на знаење бара дејствување
на три фронта. Прво, сите треба да се согласиме
дека треба да ја демократизираме економијата.
Ова значи радикално да се прошири пристапот
до капиталот и до продуктивните можности, да
се трансформираат моделите на сопственост, да
се реши проблемот на концентрација на моќта
(особено меѓу технолошките гиганти) и да се овозможи учество на многу повеќе луѓе во процесот
со кој се одредува насоката во која треба да се
движат иновациите.
Второ, сите ние треба да се обидеме да создадеме подинамична демократија. Доколку сакаме
да бидеме застапници и поддржувачи на економијата базирана на знаење, треба да создадеме
услови за ширење на креативноста и на активностите кои ја карактеризираат самата демократија. Меѓу другото, ова значи промовирање и
поддршка на независно, проактивно и одржливо
граѓанско општество.
Трето, економијата на знаење ни дава можност
да бидеме многу повеќе од обични „запченици во
синџирите“. Сè почесто слушаме дека машините
ги заменуваат луѓето, но главната придобивка од
економијата на знаење е фактот што човечките
квалитети стануваат уште поважни, односно економијата се потпира врз нашата способност да
иновираме и да создаваме работи кои во моментов не постојат или недостасуваат. Оттука, заедно со новите способности, потребни ни се алатки кои ќе им помогнат на луѓето да напредуваат
низ променливиот пазар на труд и нови начини
кои ќе обезбедат доживотно учење, во и надвор
од компаниите. Трите цели за демократизација
на економијата, воспоставување на социјално наследство и демократизација на демократијата се
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Сè почесто слушаме
дека машините ги
заменуваат луѓето,
но главната придобивка од економијата на знаење е фактот што човечките
квалитети стануваат уште поважни,
односно економијата се потпира врз
нашата способност
да иновираме и да
создаваме работи
кои во моментов не
постојат или недостасуваат

широки и амбициозни, но не
се невозможни.
Всушност, постигнат е огромен напредок во градењето на алтернативни можности. Постојат анализи кои
покажуваат како да се постигнува одржлив раст
и да се поттикнуваат иновации и како државата
може да коинвестира со индустријата за да одговори на предизвиците како што се климатските
промени и стареењето на општеството. Јасно е
дека опаѓањето на преговарачката моќ на пазарот на трудот, предизвикано од зголемената мобилност, динамика и флексибилност на работните аранжмани, го спушта нивото на платите, па
затоа се потребни силни синдикати, како и законска регулатива која ќе придонесе за подобрување
на работната продуктивност и зголемување на
ниските плати.
Сè на сè, добрата вест е дека правичниот раст
е возможен. Истражувањата и промените во економското размислување упатуваат на заклучок
дека треба да се фокусираме на намалување на
капацитетот на субјектите каде што има висока
концентрација на ресурси со цел да избегнеме
нарушување на пазарите и на демократијата.
Успорување и трансформација на забрзаната
економска концентрација има моќ да стимулира
создавање на иновации, продуктивни инвестиции и пониски цени за потрошувачите. Слично
на ова, создавањето на попрогресивен систем
на оданочување и наплата на повисоки даноци
за оние кои се на самиот врв би ги зголемил јавните приходите, создавајќи услови за спроведување на сеопфатни јавни инвестиции кои се
клучни за растот на економијата и справувањето со нееднаквоста. Воедно, со ова се отвора и
вратата за иновациите, образованието и благосостојбата на сите граѓани, без оглед на нивната
економска, социјална или политичка заднина во
општеството.
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