
 
Етичка дилема во бизнис 

Задача  

Со сечењето на дрвја покрај брегот на реката, започнаа работите за изградба на мала хидро 

електрана во околината на едно периферно село во ридско-планинска област, што припаѓа 

под заштитени природни подрачја. 

Локалните жители, главно постара возраст, на почетокот гледаа на ова како нешто што ќе им 

го спречи пристапот до нивните ниви, пасишта, до реката и изворите, а со уништувањето на 

шумите ќе им се загрози и личната безбедност, поради опасност од свлечишта на земјиштето 

и зголемување на ризикот за поројни поплави.  

Инвеститорот пак, ги уверува жителите дека ќе ги почитува сите прописи и законски 

регулативи, а дополнително им ветува дека во неговите планови ќе вклучи поправка на 

локалниот пат со кој селото полесно ќе се поврзе со градот, особено во зима кога е отсечено. 

Потоа ќе обезбеди превоз на стари лица до здравствениот дом според нивната потреба и ќе 

врши неделна набавка на материјали и намирници за домаќинствата сочинети од стари и 

изнемоштени лица. Со оглед на тоа дека поголемиот дел од работоспособните жители го 

напуштиле селото во потрага по работа, инвеститорот нуди и можност за вработување на 

локалното население во одржување на електраната и чистење на речните корита и растенија.  

Со ваквите зборови од инвеститорот локалните жители почнаа да гледаат на изградбата на 

хидроелектраната во нивната област како решение на проблемите што ги оптеретуваат со 

децении. Дел од нив, иако во помал број, се сеуште скептични кон ветувањата што ги дава 

инвеститорот.  

Од друга страна сопствениците на фирми кои заработуваат од етнотуризам веруваат дека 

поради промените што ќе ги претрпи природната средина, нивната дејност ќе биде целосно 

оневозможена. На нивното барање за поддршка од раководството на месната заедница, им е 

одговорено дека издавањето дозволи за инвестициска градби не се во надлежност на месната 

заедница и тие се решени да се држат настрана од случајот.  



Одбиени од помошта што ја бараат, сопствениците на фирми за етнотуризам се обратија до 

медиумите да дојдат на терен и да ја информираат јавноста за проблемот. 

 Уредникот на еден локален весник му ја додели задачата на еден од своите новинари да 

истражи на терен. Новинарот смета дека ќе добие информации од „прва рака“, зошто тој 

израснал во областа и има роднини во селото. Подготвувајќи се за задачата, новинарот 

детално ја истражи темата и дојде до следните факти и аргументи: 

❖ Националниот акционен план за производство на енергија од обновливи извори 

предвидува изградба на голем број на Мали Хидро Електрани (МХЕ), од кои се 

реализирани -изградени една десетина од предвидената бројка. Инвеститорите 

добиваат дозволи за градба дури и во заштитените подрачја. 

❖ Застапниците на планот и инвеститорот тврдат дека: државата е потписник на 

меѓународни договори кои ја обврзуваат, да обезбеди дел од електричните потреби на 

граѓаните преку алтернативни извори на енергија; МХЕ работат на принципот на 

„чисти“ технологии и го решаваат проблемот со емисиите на штетни гасови за време 

на производството кое е застапено кај класичните хидроцентрали, а нивната изградба 

е во согласност со стандардите на ЕУ; се користи само одреден процент од речната 

вода; производството е во интерес на граѓаните и овозможува вработување на 

локалното население; во развиените земји има и по неколку илјади мини 

хидроцентрали, а тие земји ги поставуваат и почитуваат еколошките стандарди. 

❖ Противниците се повикуваат на стручни анализи и тврдат дека: придобивката од 

изградбата е занемарлива (учеството во годишниот биланс на енергија би бил околу 

3%), а штетата е голема и непоправлива, бидејќи илјадници километри водотек ќе 

биде трајно уништен; државата е потписник на конвенции на Обединети нации кои се 

темелат на концептот на обновливи извори на енергија, додека МХЕ ја уништуваат 

природата и биолошката разновидност и деградација на ресурсите и земјиштето; 

национално богатство во вид на шуми, реки и извори на чиста вода е далеку помало 

од претпоставеното, а МХЕ се градат на чисти реки, каде што водата е со висок 

квалитет; дозволите се издаваат без истражувања што ги следат негативните ефекти 

врз животната средина; Предлагаат да се разгледаат други алтернативни и безопасни 

извори на обновлива енергија како што се енергијата на ветерот, сонцето, 

геотермалана енергија и биомасата, кои претставуваат огромни неискористени 

ресурси.  

❖ Здруженијата на граѓани не веруваат во општата придобивка од изградбата на МХЕ 

во селото, туку сметаат дека тоа е само приватен интерес на инвеститорот; 

посочувајќи дека никој не ги прашал потрошувачите дали сакаат да ги плаќаат 

трошоците за МХЕ преку месечни сметки; формираат активистички групи за заштита 

на реките и самостојно организираат петиции, протести и блокади на работата на 

терен; ја алармираат јавноста и настојуваат да ја подигнат еколошката свест. 

 



Додека разговара со локалното население, новинарот сфаќа дека тие не се доволно 

информирани и не размислуваат за пошироките аспекти на проблемот кои ги повлекува 

изградбата на МХЕ, пред се еколошките последници, туку дека нивниот фокус е главно на 

она што го добиваат и што губат во конкретниот случај. Покрај тоа, тие очекуваат од 

новинарот и отворено му даваат до знаење дека сакаат тој да пишува потврдно за проектот, 

бидејќи не сакаат новинарската статија да го привлече вниманието на јавноста и на разни 

активистички еколошки движења кои би дошле во селото да ја оспорат или блокираат 

изградбата. Таквиот интерес од екологистите го сметаат за лицемерен, затоа што ако 

постоела искрена грижа на здруженијата и невладините организации за еколошките 

потенцијали на тоа подрачје, досега селото ќе ги почувствувало придобивките од нив. Тие 

посочуваат дека немаат никакви придобивки од еколошките пароли, дека повеќето 

домаќинства се сиромашни и дека им треба конкретна помош, а ова е единствената помош 

на која што можат да сметаат. Членовите на неговото семејство и роднините го молат 

новинарот да биде лојален на селото затоа што не сакаат да се скараат со соседите. 

Новинарот пред себе има празна страница која треба да ја пополни со текст, но му се 

јавува и дилемата: дали на барање на роднините и локалното население да ги прикрие 

информациите што би ја довеле во прашање оправданоста од изградбата на 

хидроелектраната во заштитеното природно подрачје, и да ги исфрли деловите од 

интервјуто што ги содржат мислењата на оние кои отворено се спротивставуваат на 

изградбата? Или треба текстот да го напише во согласност со сите сознанија и 

информации до кои дошол при неговото истражување? 

УПАТСТВА ЗА РАЗМИСЛУВАЊЕ: 

За да одговорите на овие прашања, најдобро е да се ставите во позиција на новинарот и да 

размислите за следново: 

• Дали се согласувате со ставот на локалното население дека прашањето за градење на 

МХЕ во таа област е пред се локален проблем и дека само тие треба да се изјаснат?  

• Како ги проценувате причините поради кои некои од мештаните се спротивставуваат 

на изградбата и дали се тие релевантни за позицијата што би ја зазеле при пишувањето 

на текстот?  

• Која димензија на проблемот со изградбата на МХЕ на таа локацијата би ја 

претставиле во вашиот текст? 

• Можете ли да ја оправдате молбата на локалното население да се премолчат некои 

информации (и да се пишува позитивно за проектот) дали ви е етички убедливо? Ако 

не, анализирајте зошто. 

Истражете го поимот професионална етика и Кодексот на новинари во нашата земја, особено 

деловите поврзани со вистинитоста во известување на јавноста и независност од притисоци. 

Дали новинарот може да се оправда со носење личен став за известувањето, доколку се 

согласи на барањето на локалното население, прифаќајќи ги нивните причини и молби,. 

Анализирајте дали е во судир со некои други ставови од Кодексот и зошто? 


