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РЕЗИМЕ

Ф

инансиската транспарентност на политичките кампањи претставува една
од најважните одлики на функционалните
демократии. Таа е основа за обезбедување
на отчетност на политичките партии и
алатка за гласачите - полесно да донесат
информирани одлуки, а институциите да
вршат ефективен надзор врз работата на
политичките партии. Овој бриф за политики
ја анализира финансиската транспарентност
на кандидатите на избори во Соединетите
Американски Држави (во понатамошниот
текст: САД) и укажува на најдобри практики
кои би можеле да се применат и во Република
Северна Македонија (понатаму: Македонија).
Финансиската транспарентност на кандидатите на федералните избори во САД (претседателски, за членови на Сенатот и за членови на Конгресот) претставува пример на
кој треба да се угледаат политичките партии
и индивидуалните кандидати на сите избори
во Македонија. Податоците кои се објавени за

финансирањето на партиите и кандидатите
во САД се сеопфатни, достапни, разбирливи
и, пред сѐ, тие се во лесно обработлив формат.
Ова овозможува сеопфатен увид како
изработка на разни процени, како Индексот
за „заробување“ на политиките преку
финансирање на политичките кампањи
(Campaign Financing Capture Index - CFCI),
кој може да послужи како важна алатка за
превенција на таканареченото „заробување
на политиките”, односно за спречување
на влијанието на големите донатори врз
креирањето на јавните политики. За да може
и во Македонија да се спречи директното
влијание на големите донатори врз политиките, потребно е политичките партии да
бидат потранспарентни за своите финансии,
односно јавно да објават сеопфатни и
лесно обработливи податоци за нивното
финансирање и финансирањето на нивните
кандидати.
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ГОЛЕМ БРОЈ ОБЈАВЕНИ ФИНАНСИСКИ
ИНФОРМАЦИИ НЕ ПОДРАЗБИРААТ
СЕКОГАШ И ВИСОКА ТРАНСПАРЕНТНОСТ

амен-темелник за обезбедување на транспарентност и отчетност на политичките
финансии е барањето политичките партии
и кандидати да откријат информации за тоа
како ги прибираат и трошат средствата кои
ги добиваат. Ваквите информации можат
да помогнат гласачите да носат подобро
информирани одлуки, како и соодветните
органи и институции да спроведат ефективен
надзор врз трошењето на средствата на
политичките партии. Воедно, целосното
откривање на финансиските информации
на политичките партии, може да послужи и
како бариера за да се намалат несаканите
влијанија врз нив. Според укажувањата на
ГРЕКО, системот кој не обезбедува правилно
обелоденување на изворите на приходите
и сметките на партиите, најчесто има
тешкотии во надзорот на примената на
законите кои го регулираат финансирањето
на политичките партии и кампањите,
како и во спроведувањето на неопходните
санкции. Притоа, потребно е да се нагласи
дека објавувањето на податоците само
по себе не е доказ за финансиската
транспарентност на политичките партии.
Во согласност со дефиницијата на Комисијата за хартии од вредност и берзите на
САД (U.S. Securities and Exchange Commission),
финансиска транспарентност подразбира
навремено, значајно и сигурно објавување на
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финансиските перформанси. Денес, околу 93
% од земјите членки на Организацијата за
економска соработка и развој (ОЕЦД) јавно
ги објавуваат извештаите за финансирање
на политичките партии и кандидатите
(со исклучок на Швајцарија, Шпанија и
Турција, каде што политичките партии не
ги објавуваат своите финансиски извештаи
редовно). Покрај овој релативно висок
процент, кој делумно е и резултат на развојот на технологии, самото објавување на
информациите или нивната обемност не
е индикатор за висока финансиска транспарентност. Информациите треба да бидат
сеопфатни, навремени и лесно обработливи.
Иако, во оваа насока се направени чекори
од неколку земји, според ГРЕКО, вебстраницата на Федералната комисија за
избори на САД е најимпресивен извор
на информации и транспарентност за
финансирањето на политичките партии.
Република Северна Македонија спаѓа во
групата на земји кои јавно ги објавуваат
извештаите за финансирање на политичките
партии и кандидатите, но сè уште не постои
база на податоци која би овозможила детален
и сеопфатен преглед на податоците. Целта
на овој бриф е да ги разгледаат најдобрите
практики на финансирање на политичките
кандидати во САД, кои би можеле да се
применат и во нашата земја.
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ОБЈАВЕНИТЕ ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ ТРЕБА
ДА СЕ СЕОПФАТНИ, НАВРЕМЕНИ, СИГУРНИ
И ЛЕСНО ОБРАБОТЛИВИ

АД се организирани како федерална
уставна република која се состои од
педесет држави и еден федерален округ.
Притоа, федералната власт e национална
власт која го дели суверенитетот со
сојузните влади. Федералната влада е
водена од претседателот на САД, кој ја
води извршната власт и е независна од
законодавниот дом. Законодавната власт
ја имаат двата дома на Конгресот: Сенатот
и Претставничкиот дом. Слично како и
федералната власт, сите држави (освен
Небраска) имаат дводомно законодавство
поделено помеѓу Горниот дом (Сенатот) и
Долниот дом (Претставнички дом), со таа
разлика што шефот на законодавната власт
е гувернерот на сојузната држава. Сојузните
држави имаат моќ да донесат закони за сите
теми што не се доделени на федералната
влада, како образование, семејно право,
договорно право и повеќето кривични дела.
Додека федералните закони го регулираат
прибирањето и трошењето на финансиски

средства за федералните избори (односно
претседателски и конгресни избори), самите
сојузни држави спроведуваат закони за
финансирање кампањи за кандидати на
државно ниво (како гувернери и законодавци
во сојузните држави).
Федералните избори во САД, вклучувајќи
ги претседателските, како и тие за Сенатот
и Конгресот се организирани од страна на
федералната власт. Со цел да се информира
јавноста околу самото финансирање на
политичките кампањи, Федералната изборна комисија (понатаму: ФИК) има
креирано веб-страница (www.fec.gov) на која
се прикажуваат сите информации околу
финансиските извори и трошоци за кампања
по кандидати и претставува пример за
финансиска транспарентност. Највисокиот
степен на финансиската транспарентност
опфаќа сеопфатно и проактивно објавување
на податоци, кои треба да бидат навремени,
сигурни, достапни и разбирливи (Pfeiffer and
Speck, 2008).

Веб-страницата на Федералната комисија на САД ги има сите овие карактеристики:
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Сеопфатност на податоците: националните партиски комитети се обврзани да
поднесат месечни извештаи во изборни и во неизборни години. Доставување
на месечни извештаи во неизборни години, генерално, претставува помалку
применета практика во другите земји. САД се добар пример во овој домен, бидејќи
доставувањето редовни месечни извештаи го намалува ризикот од прибирање на
финансиски средства во години кога партиите не би биле обврзани да достават
извештаи, а истите би се користеле во изборни години или, пак, би ги користеле за
континуирано водење на кампања.
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Навременост на податоците: главниот комитет за кампања на кандидат за
Конгрес мора да поднесе финансиски извештај 12 дена пред изборите и друг
извештај 30 дена по изборите, како и квартални извештаи секоја година. ФИК
пропишува дека финансиските извештаи треба да се објават во рок од 48 часа. Сепак,
во повеќето случаи, ФИК успева да ги направи извештаите достапни преку интернет
во рок од 24 часа. Ваквиот податок е само уште еден индикатор за навременоста и
целосноста на транспарентноста на финансирањето на политичките партии.
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Сигурност на податоците: Федералната изборна комисија има надлежност да
врши ревизија на податоците за финансирање на кандидатите и партиите (OECD,
2016). Верификацијата и ревизијата на финансиските текови на политичките
партии се едни од најефективните мерки за утврдување на можни нерегуларности.
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Лесна обработливост на податоците: објавата на сеопфатни податоци кои се
лесни за употреба и се во лесно обработливи формати претставува карактеристика која ја разликува финансиската транспарентност на кандидатите во САД
од другите земји, кои иако ги објавуваат податоците, може да ги споделуваат во
необработлив формат (пр. .pdf формат.). Според ОЕЦД (2016), за објавувањето
на информации да има смисла и да ги информира граѓаните, тие треба да
бидат организирани на разбирлив и лесен јазик за корисниците. Идеално, сите
извештаи треба да бидат поднесени и објавени во стандардизиран, читлив и лесно
обработлив формат за да се обезбеди нивната споредливост, јасност и остварливост.
Политичките партии кои рутински, преку лесни и дигитални формати, известуваат
за нивните финансии, на агенциите задолжени за спроведување и надзор им
олеснуваат да ја завршат својата работа (Jones, 2017).

Известувањето, исто така, е важно за другите
актери, особено организациите чувари
посветени на мониторинг на финансии во
политиката. Високата финансиска транспарентност на кандидатите и политичките
Дистрибуција на донации под и над $ 5.000
во вкупната сума на донации за изборите за
Претставничкиот дом
Ненси Пелоси (Калифорнија)

Стиви Скалисе (Луизијана)

партии во САД го олеснува анализирањето на
тековите на финансирање, потенцијалното
влијание на разни интересни групи и овозможува подобро информирани одлуки на
гласачите.
Концентрација на донациите за изборите
за Преставничкиот дом: удел на големите
и помалите донатори
Ненси Пелоси (Калифорнија)

Стиви Скалисе (Луизијана)

80,17%

95164

59,95%
40,05%
48819

19,83%

99

1
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Донации >$5000

Прикажан е бројот на донации (поголеми наспроти помали од $ 5.000)
на кандидатите за Преставничкиот дом во САД: Ненси Пелоси
(Калифорнија) и Стиви Скалисе (Луизијана) во текот на 2021 година.
Извор: https://www.fec.gov/
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Дистрибуција на донации под и над
$5.000 во вкупната сума на донации за изборите
за Сенат
Рафаел Врнок (Џорџија)

109920

Прикажана е концентрацијата на донациите на кандидатите за
Преставничкиот дом на САД во текот на 2021 година. Претставено е
учеството (% од вкупните придонеси) на 10% од најголемите
донатори наспроти учеството (% од вкупните придонеси) на
останатите 90% од донаторите. Извор: https://www.fec.gov/

Концентрација на донациите за изборите за
Сенат: удел на големите и помалите донатори

Тим Скот (Јужна Каролина)

75,77%

108134

Рафаел Врнок (Џорџија)
77,14%

Тим Скот (Јужна Каролина)

24,23%
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Донации<$5000

200

Донации>$5000

Прикажан е бројот на донации (поголеми наспроти помали од $5.000) на
кандидатите за сенатори во САД, Рафаел Врнок (Џорџија) и Тим Скот (Јужна
Каролина) во текот на 2021 година. Извор: https://www.fec.gov/
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10% од најголемите донатори (% од
90% од долната граница на
вкупно собраните средства)
донаторите (% од вкупно собраните
средства)

22,86%

10% од најголемите донатори (% од вкупно 90% од долната граница на донаторите (%
собраните средства)
од вкупно собраните средства)

Прикажана е концентрацијата на донациите на кандидатите за сенатори
во САД во текот на 2021 година. Претставено е учеството (% од вкупните
придонеси) на 10% од најголемите донатори наспроти учеството (% од
вкупните придонеси) на останатите 90% на донатори.
Извор: https://www.fec.gov/

Обработката на податоци во САД по овие
карактеристики е лесна, бидејќи Федералната
изборна комисија, во согласност со Федералниот
закон за изборни кампањи (Актот од 1971
година) ги обврзува извештаите на политичките
комитети (организации кои собираат и
трошат финансиски средства за поддршка на
кандидатите) да го содржат името и адресата на
секое лице кое дава донација над 50 американски
долари заедно со датумот и висината на
донацијата (OECD, 2016). Ова подразбира дека
анонимни донации за политички комитети не
се дозволени над тој износ. Покрај тоа, во однос
на донациите кои надминуваат 200 американски
долари годишно, бараните детали уште се
построги со тоа што во извештаите треба да се
забележи идентитетот на донаторот (односно
име, адреса, професија и работодавач). ФИК,
исто така, пропишува дека комисијата треба да
ги чува извештаите за овие донации најмалку
три години. Дополнително, со цел да се ограничи
несаканото влијание на индивидуи или лоби групи врз политиките на кандидатот, воведени
се ограничувања во однос на максималниот
износ што може да го донира една индивидуа и
тоа: 2900 долари на примарните (внатрепартиски
избори на кандидати), плус 2900 долари на
федералните избори1.
Во САД постојат и други модалитети на финансирање на политичките партии, таканаречени
Комитети за политички акции (ПАК, Political
Action Committees-PAC) и таканаречени Супер
комитети за политички акции (суперПАК, superPAC), кои можат да прибираат финансиски
средства од корпорации, синдикати, здруженија
Износот е во согласност со дозволениот лимит
за федералните избори (2020-2021 година). Максималниот дозволен износ е индексиран со инфлацијата
и истото се врши во непарни години.
1

и поединци, а потоа да ги трошат овие средства за поддршка на кампањата на одреден
политички кандидат. Сепак, и овие комитети
подлегнуваат на ограничувања во однос на
финансирањето и обврските за обелоденување
на информации. Преку Комитетот за политички
акции (PAC), максималниот износ кој се донира
на одреден кандидат е 5000 долари, додека
кај суперПАК директното финансирање на
самите кандидати не е дозволено, туку преку
нив се финансира кампања (реклами) која е во
прилог на кандидатот. Притоа, кампањата за
кандидатот организирана преку суперПАК не
смее да има никаква директна или индиректна
комуникација со официјалната кампања на кандидатот. Кога одредена телевизиска кампања,
што го подржува кандидатот или неговите
политиките, е платена од суперПАК, потребно е
тоа да биде назначено пред почетокот на рекламата.
Дополнително, Федералната изборна комисија објавува податоци за донациите од здруженијата, синдикатите, како и од суперПАК
на нејзината веб-страница. Целта на овие
мерки е преку ограничување за дозволеното
финансирање од страна на индивидуи и разните институции, како и преку објавување на
податоците да се спречи влијание врз политиките на кандидатите. Кога финансираат
одредени кандидати, донаторите би можело да
очекуваат реципроцитет, при што кандидатот
би застапувал или креирал политики во
нивна корист, што потенцијално би можело да
доведе до злоупотреба на државните ресурси.
„Заробувањето“ на процесот на креирање политики не само што ја еродира структурата на
демократијата и односите граѓани - претставник, туку има домино ефект што ја загрозува
економијата, го попречува растот и ја поткопува
ефективната јавна услуга (ОЕЦД 2017: 9–10).
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2.1

Е

ЈАВНОТО ФИНАНСИРАЊЕ КАКО НАЧИН
ДА СЕ НАМАЛИ ВЛИЈАНИЕТО ОД ГОЛЕМИ ДОНАТОРИ

ден од начините за да се намали ризикот
од влијанието врз политиките од страна
на големите донатори е финансирањето
преку јавни средства. Јавното финансирање
може да игра важна улога во ублажување и
балансирање на влијанието на приватните
донатори (IDEA, 2018). Јавното финансирање
само по себе не е лек за оваа појава, бидејќи
може да доведе до големо финансирање на
партиите и тие да се обесхрабрат да бараат
членарина (IDEA, 2018). Дополнително,
доколку јавните ресурси се насочуваат само
кон етаблираните (големите) партии тоа
би можело да ги намали шансите на малите
партии кои се во зародиш (IDEA, 2018).
Сепак, доколку постои добра калибрација
на јавните средства и тие соодветно се
насочени, овој вид финансиска поддршка
може да послужи како противтежа на
донациите од големите приватни донатори.
Меѓународниот институт за демократија
и поддршка при избори (IDEA) укажува

дека за ефикасно регулирање на јавното
финансирање потребно е владите да имаат
јасно дефинирани подобни трошоци, ограничување на финансирањето, ревизија
како и транспарентно да објавуваат податоци. Од овој аспект во САД има јасно
пропишани процедури и регулативи. Јавното финансирање е регулирано преку
усогласеност на индивидуалните донации
со јавните. За претседателскиот кандидат да
се квалификува да добие јавна финансиска
поддршка, потребно е, најпрвин, да прикаже
дека успеал да собере најмалку 100.000
долари, односно 20 донации по најмалку
250 долари во 20 различни сојузни држави
на САД. Дополнително, Федералната изборна комисија има јасно пропишани
ограничувања и намени за кои може да се
користат средствата, а воедно и кандидатите
подлежат и на детална ревизија и се должни
јавно да ги објават финансиските податоци.

Извадок од веб-страницата на Федералната
комисија за избори на САД (www.fec.gov)
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2.2

О

ВОСПОСТАВУВАЊЕ СИСТЕМ НА КОНТРОЛА
И РАМНОТЕЖА: ИНДЕКС ЗА „ЗАРОБУВАЊЕ“
НА ПОЛИТИКИТЕ ПРЕКУ ФИНАНСИРАЊЕ
НА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ

д досегашната анализа може да се
заклучи дека транспарентноста на
финансирањето и другите поврзани мерки,
како ограничување на износот на донации и
ревизијата на извештаите е тесно поврзана
со намерата да се намали ризикот големите
донатори и интересните групи преку пари да
влијаат на јавните политики.
Индексот за „заробувањето“ на политиките, претставува еден од најдобрите

индекси за мерење на оваа тематика и преку
него, јавноста дополнително се информира
за финансирањето на кандидатите. Така,
преку обелоденување и рангирање на кандидатите во согласност со нивните извори
и концентрацијата на нивните финансии,
индексот не само што служи како проверка и
баланс за идните политики на кандидатите,
туку и придонесува гласачите да донесат
подобро информирани одлуки.

Познатиот професор Луиџи Зингалес од Центарот Стиглер во САД го има креирано Индексот
за „заробување“ на политиките преку финансирање на политичките кампањи (Campaign Financing Capture Index - CFCI). Имено, големите политички донации за одреден кандидат имаат
поголема веројатност да ја сменат политиката во корист на интересот на донаторот, отколку
да го промовираат јавниот интерес. Според Зингалес, износот на донација помеѓу 200 и
2000 долари е многу повеќе поврзана со благосостојбата на донаторот и неговите приходи,
отколку неговата способност да влијае врз кандидатот. Сепак, кога донациите почнуваат
да надминуваат 5000 долари, донаторите не изразуваат само политичка поддршка, туку
тие се обидуваат и да влијаат врз идните политики. Овој проблем станува посериозен кога
процентот на собраните средства од големите донатори е значаен или како што е и посочено
од Зингалес: „Колку е поголем процентот на политички донации од големите донатори за
кандидатот на изборите, толку е помала неговата способност и подготвеност да ги води
реформите и да ги промени правилата на игра на пазарите каде што моќните интересни
групи уживаат во состојбата на статус кво“ (chicagobooth.edu, 2016).

Извадоци од веб-страницата на Федерална комисија за избори на САД (www.fec.gov) приказ на прибрани донации и трошења на кандидатите за Сенат
(пристапено на: 21 јануари 2022 година).
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3

ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ ЗА ПОЛИТИКИ

Ф

инансиската транспарентност на кандидатите на федералните избори во САД
претставува позитивен пример кон кој
Република Северна Македонија треба да се
стреми. Податоците за финансирањето и
трошењето на финансиските средства во
кампања кои се објавени на веб-страницата
на ФИК се сеопфатни, достапни, разбирливи
и, пред сѐ, во лесно обработлив формат.
Ваквиот начин на објавување на податоци
им помага на гласачите да носат подобро
информирани одлуки, како и соодветните
органи и институции да спроведат ефективен
надзор врз трошењето на политичките
партии и кандидатите. Воедно, целосното
откривање на финансиските информации на
политичките партии и кандидатите во лесно
обработлив формат служи и како бариера за
да се намалат несаканите влијанија врз нив.
Ваквата инфраструктура го овозможува
идентификувањето на степенот за заробеност на политиките преку користење на
Индексот на „заробување“ на политиките

КОРИСТЕНИ ИЗВОРИ

преку финансирање на политичките кампањи, кој претставува алатка за превенција
на истотo. Македонија спаѓа во групата на
земји кои јавно ги објавуваат извештаите
за финансирање на политичките партии
и кандидатите, но, сепак, не постои вебстраница (база на податоци) која сеопфатно
и аналитички ги објавува истите во лесно
обработлив формат и би овозможила детален и сеопфатен преглед на истите. Самиот
индекс, претставува алатка која би требало
и може да се приспособи за употреба и во
нашата земја, но, сепак, неговата изработка зависи од достапните податоци на
кандидатите на парламентарните, претседателските и локалните избори во
нашата земја. Примената и адаптацијата
на индексот во Македонија би била голема
придобивка, сепак, претходно е потребно
политичките партии да ја зголемат својата
финансиска транспарентност и да објавуваат
сеопфатни и лесно обработливи податоци за
финансирањето на своите кандидатури.
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