ПОГЛАВЈЕ 08: Политика на конкуренција

Бриф за јавни политики за конкуренција:

До каде сме со степенот на усогласеност со
политиката за заштита на конкуренцијата?
Сè уште со тесно портфолио на примена

Проблем:
o

И покрај позитивната оценка за степенот на усогласеност
на националното законодавство со ЕУ acquis-то во делот на
политиката за конкуренција, неопходно е усогласување со
новите правни акти и политики на ЕУ. Клучните забелешки
на ЕК, во изминатите низа години, се фокусираат на
отсуството на напредок во областа како и на неопходната
потреба од зајакнато портфолио на примена на
законодавството посебно во делот на антитруст.

Препорака:
o

Конкуренцијата како предуслов за постоење и
функционирање на пазарната економија треба да го заземе
своето знајно место во јавните политики и да стане
приоритет, со цел економијата во РС Македонија да може да
се подготви за пазарните сили на ЕУ. Потребно е исто так
институцијата за заштита на конкуренцијата да ги зајакне
своите капацитети за да може да ги остварува своите
функции и целосно да ја остварува улогата за заштита на
конкуренцијата.

Зошто политика за заштита
на конкуренција?
Политиката
на
заштита
на
конкуренцијата ги опфаќа правилата и
механизмите
на
институционално
делување со кои се обезбедува заштита
на конкуренцијата и
заштита на
структурата на пазарната економија,
преку: санкционирање на картелите и
злоупотреба на доминантна позиција,
контрола на концентрацијата на
пазарот, како и воспоставување и
почитување на правилата за

ограничување и контрола на државната
помош за учесниците во пазарот.
Конкуренцијата,
како
процес
на
“ривалство” меѓу деловните субјекти, се
смета
за
движечка
сила
на
функционални пазари но, и клучен
пазарен феномен со цел да се поттикне
продуктивноста и економскиот раст.
Истовремено, доказите укажуваат на
тоа дека државите кои имаат пониско
ниво на регулирање на пазарот
овозможуваат посилна конкуренција и
затоа имаат тенденција да имаат

повисоки
нивоа
продуктивноста1.

на

раст

на

Во РС Македонија, согласно законот за
заштита на конкуренцијата (ЗЗК)
примарната цел на приемена на ЗЗК е
„обезбедување слободна конкуренција
на
домашниот
пазар
заради
поттикнување
на
економска
ефикасност
и
благосостојба
на
потрошувачите“.
Следствено и улогата на КЗК е како
независно тело да: „ја контролира
примената на одредбите и прописите
донесени врз основа на Законот за
заштита на конкуренцијата, да ги следи
и анализира состојбите на пазарот до
степен потребен за развој на слободна
и ефикасна конкуренција, да води
постапки и да донесува одлуки
согласно одредбите од Законот“2
односно да врши „надзор и контрола на
државната помош во Република Северна
Македонија“3.
Конкуренцијата
и
заштитата
на
потрошувачите играат директна и
многу важна улога во промовирањето
на економскиот раст и намалувањето
на сиромаштијата. Конкуренцијата ги
стимулира
иновациите,
продуктивноста и конкурентноста,
придонесувајќи за ефективно деловно
опкружување, кое е предуслов за
економски раст и вработување. Исто
така, создава можности за малите и
средни претпријатија, ги отстранува
бариерите кои што ги штитат големите
играчи и ги намалува можностите за
корупција.
Политиката на конкуренција има за цел
да го надмине анти-конкурентското
опкружување со примена на сет на
правила на пазарот кои гарантираат
рамномерна/фер
игра
за
сите
економски агенти и оператори.

1

На пример, CMA, (2015); OECD, (2014).
Член 28, Закон за заштита на конкуренцијата, Сл. Весник РМ бр.145/2010, ... 83/18 и
описот „за нас“ на страната на КЗК на http://kzk.gov.mk/%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81/
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Успешното
спроведување
на
политиката на конкуренција резултира
со
елиминација
на
антиконкурентската
регулација
и
непотребните бариери за поголема
конкуренцијата кои се наметнуваат со
некои од владините политики.
Анти-конкурентските
деловни
практики исто така се намалуваат и
обесхрабруваат
преку
ефикасно
спроведување
на
правилата
за
конкуренција.

Законодавството е добро
пресликано од европското,
но не и примената
Имајќи ја во предвид стратешката
определба
на РС Македонија за
отворање на преговори за членство во
ЕУ вклучително и за поглавјето 08 кое
ја
регулира
оваа
област,
законодавството за конкуренција во РС
Македонија
претрпува
значајна
промена со новите законски решенија
од 2010 година.
Може да се констатира дека и
политиката како и законот за заштита
на конкуренцијата и контролата на
државна помош се целосно засновани
на ЕУ политиката на конкуренција и ЕУ
acquis-то.
Следствено
националното
законодавство преку својот изглед,
содржина и концепт, суштинските и
материјални правила како и повеќето
институционални
и
процедурални
решенија се добро пресликани од ЕУ
законодавство.
Сепак, од стратешки аспект, РС
Македонија
нема
единствена
интегрирана политика или стратегија
3

Член 10, Закон за контрола на државна помош Сл. Весник на РМ бр. 145/2010, и описот
„за нас“ на страната на КЗК на http://kzk.gov.mk/%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81/

со долгорочен план или насоки за
заштита на конкуренцијата.
Единствен стратешки документ со
насоки
за
усогласување
на
законодавството е НПАА која содржи
план за усогласување на сите поглавја.
Во моментот, општата јавност не е во
можност да има увид на плановите
после 2017 година иако постојат
референци за
постоење понови
ревизии на НПАА во различни владини
документи. Причината за неусвојување
на ревизиите на НПАА, и нивното не
објавување не е позната.
Во последната достапна ревизија на
НПАА од 2017 година, во наративниот
дел од извештајот кој се однесува
исклучиво
на
политиката
на
конкуренција се издвојуваат планови
за:
соработка
со
Управата
за
финансиска полиција, потребите за
обука на КЗК во постапката на
прибавување на докази на лице место.
Се предвидувало во 2017 да се донесе
Уредба за договори од мало значење
кои значително не ја ограничуваат
конкуренцијата според член 7 став 1 од
Законот за заштита на конкуренцијата
(de minimis) која ќе биде усогласена со
коминикето на ЕК 2014/C 291/01 и
Уредба за примена на член 7 став 3 од
Законот за заштита на конкуренцијата
за категории на договори за трансфер
на технологија, која ќе биде усогласена
со Регулативата 2014/0316. Во 2018
година било планирана измена на
Законот за заштита на конкуренцијата
во насока на повисок степен на
усогласеност
со
правилата
и
4
практиките
на
ЕУ.”
Согласно
досегашните
сознанија
преку
достапноста
на
измените
на
горенаведените
Уредби
и
информациите на КЗК овие промени не
се реализирани.
Недостатокот на стратешка рамка и
интегриран пристап остава простор за
Национална програма за усвојување на правото на
Европската унија (НПАА), ревизија 2017-2019, од јануари
4

креирање на нееднакви услови за сите
деловни субјекти на пазарот, или да
создава препреки за влез на пазарот
на нови учесници, нарушувања на
пазарот, политичко влијание врз
регулацијата на пазарите преку
алокација и ре-алокација на средства и
други интервенции. Овие аспекти се
штетни
за
унапредување
на
конкуренцијата како клучна форма за
поголема ефикасност и постоење на
слободна пазарна економија.
Во текот на подолг временски период,
оценката на ЕК е дека државата е
“умерено” подготвена за оваа поглавје
(политика за конкуренција) како и дека
се потребни значителни напори
бидејќи “не се преземени чекори по
минатогодишните препораки„.
Во врска со заштита на конкуренцијата
и спроведувањето на законот се
наведува следната препорака “да се
засили евиденцијата за досието за
спроведување на Комисијата за
заштита на конкуренцијата (КЗК),
вклучително и кај најпроблематичните
случаи; да се обезбеди независност и
капацитети на КЗК” (стр. 47, Извештај од
2019).
Основните забелешки во годишните
извештаи за напредокот на РСМ од
страна на Европската Комисија,
изминатите
години
се
речиси
исклучиво во однос на недостатокот на
портфолио во делот на конкуренцијата
и недостатокот на капацитети.
КЗК според законот има
надлежности и функции:
1)

повеќе

Контролна/надзорна – врши контрола на
активностите на територија на РСМ, а кои се
однесуваат на примена на одредбите и
прописите во областа на конкуренцијата, и
државната помош како и прописите
донесени врз основа на овие закони.
Комисијата е надлежна за оцена и надзор на
секој облик на државна помош.

2017 достапно на
http://www.sep.gov.mk/content/?id=13#.XkqCg2hKg2y

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Аналитичка – следење и анализа на
пазарните конкурентски улови односно на
слободна и ефикасна конкуренција, врши
истражување и утврдување на состојбите на
пазарот,
независно
од
конкретните
постапки ко ги води.
Одлучувачка - води и донесува одлуки по
управни
постапки
за
заштита
на
конкуренција и државна помош и поведува
прекршочни
постапки,
решава
по
прекршочна
санкција,
води
управни
постапки за утврдување на концентрациите
и прекршочни постапки за да се утврди
постоење на прекршоци утврдени во ЗЗК.
Одлучува и одобрува со решенија за
државна помош и поведува постапка за
оцена на дозволеноста на доделувањето на
државната помош.
Консултативна – да дава мислења по
предлози на закони и други акти како и да
врши оцена на импактот врз конкуренцијата
и да дава стручни мислења за прашања од
областа на конкурентската политика,
заштита на конкуренцијата и доделувањето
на државната помош.
Координативна – соработка со државните
органи и тела за заштита на конкуренцијата
и државните органи и тела се должни да
разменуваат податоци и информации што
им се потребни за вршење на своите
надлежности, вклучувајќи и соработка со
меѓународни институции од областа на
надлежност. Ги води работните групи по
подрачја за поглавје 8.
Нормативна – учество во подготовка на
регулатива во областа на конкуренцијата и
нивно предлагање пред Владата, како и
усвојување на подзаконска регулатива и
насоки за имплементација на законот.
Владата на Република Македонија, на
предлог на Комисијата за заштита на
конкуренцијата, поблиску ги пропишува
начинот и постапката за поднесување на
известување на државна помош, постапката
за вршење надзор на постојната државна
помош,
условите
и
постапката
за
доделување на дозволена државната помош,
условите и постапката за доделување на
помош од мало значење.
Информативна/застапувачка – преземање
на активности за зголемување на
капацитетите за и информирање за
заштита на конкуренцијата.

Годишните извештаите на КЗК подолг
период укажуваат и на недостатокот на
капацитети со кои би се адресирала

препораката
за
создавање
на
кредибилно досие за спроведување.
Табела: Број на решенија за антитурст,
концентрации и дадени мислења од КЗК
на РСМ
КОП - прекршоци
решенија / глоби

‘18

Забранети договори
(прекршоци)
Злоупотреба на
доминанта позиција
(прекршоци+управна)

‘17

‘16

‘15

‘14

4

6

3

3

4

2

1

2

2

4

‘18

‘17

‘16

‘15

‘14

Концентрации - решенија
(управни постапки)

61

50

31

42

29

Безусловно одобрени
концентрации

60

48

30

40

28

Условно одобрени
концентрации

1

0

0

1

0

Забранети концентрации

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

0

0

3

0

0

0

0

Концентрации кои не
потпаѓаат под ЗЗК
Поништени решенија по
претходно одобрени
концентрации
Известувања кои не се
целосно и со решение
отфрлени
Подносител повлекува
известување за
концентрација

2018

2017

2016

2015

2014

Дадени мислење по
однос на одредени
закони

2

1

0

1

0

Дадени мислење / друго
надвор од закони

4

3

4

3

4

Извор: податоците се преземени од објавените
годишни извештаи на КЗК

Потребни измени во
регулативата
Од генерална гледна точка, оценката
на ЕК е дека во значителна мерка сме
усогласени со ЕУ acquis-то од оваа
област. Сепак имајќи предвид дека во
последните години нема измена на
законодавната рамка, а се поставуваат
прашања за нивната усогласеност со
воспоставените правила, клучните

измени кои се неопходни во следниот
период се:
-

Усогласување на Уредбата за
договори од мало значење кои
значително не ја ограничуваат
конкуренцијата според член 7 став 1
од
Законот
за
заштита
на
конкуренцијата (de minimis) со
коминикето на ЕК 2014/C 291/01

-

Усогласување на Уредбата за
примена на член 7 став 3 од Законот
за заштита на конкуренцијата за
категории на договори за трансфер
на технологија со Регулативата
2014/0316

-

Закон за измена и дополнување на
Законот
за
заштита
на
конкуренцијата со цел негово
натамошно усогласување со ЕУ
acquis.

o

Функцијата на спроведување на
економски анализи како и
секторски
анализи
во
работењето
на
Комисијата
речиси целосно недостасува.
Доколку тие анализи постојат би
се зголемила уверливоста на
одлуките;

o

Политиката за конкуренција не е
доволно
препознаена
како
посебна јавна политика т.е. не
постои интегриран пристап или
стратешка рамка за областа,
туку генерално се сведува на
одредбите од законодавството;

o

Влијанието но, и активностите
на КЗК врз процесот на
подготовка на законодавството е
занемарлива
што
се
демонстрира и од бројот на
мислења за предлог закони,
споредено со бројот на закони
кои биле подготвени и усвоени
во една година;

o

Активностите за застапување на
конкуренцијата се ретки и скоро
незабележливи како и без
континуитет; поради што постои
потреба
за
јакнење
на
застапувањето како функција
како и информирањето;

o

КЗК е релативно транспарентна
во
нејзината
работа
за
постапките во делот за заштита
на
конкуренцијата
но
отсуствуваат
објаснувања,
размена на мислења и дебати за
клучните отворени прашања за
спроведување на политиката
конкуренција; Преку воведување
на платформа/портал каде би
биле
објавени
целосните
материјали за предметите би се
добила и слика за праксата која
би била пример за деловниот
сектор како и за сите засегнати
страни;

Предизвици за решавање
o

o

Законодавната рамка за заштита
на
конкуренцијата
е
дефинирана,
доследна
и
конзистентна со релевантното
ЕУ acquis но, потребно е
натамошно усогласување;
КЗК согласно законот, остварува
основна
супервизорска
функција, и донесува одлуки кои
се правосилни што ја прави КЗК
извршно тело. Правниот статус
на КЗК како независен орган за
надзор на пазарот е поставено,
но,
организациските
и
професионалните капацитети
на Комисијата не се соодветни
според
број
и
структура,
следствено и потребата за
можно
преструктуирање,
зголемување
на
бројот
и
знаењето, посебна на т.н. case
handlers, како и зголемување на
буџетот;

o

Потребно е унапредување на
улогата на Собранието како тело
кое има надзорна улога врз
работата на КЗК.

o

За подобрување на капацитетот
на професионалната услуга на
КЗК неопходно е да се создадат
услови за остварување на
сложените функции (контролна,
аналитичка,
одлучувачка,
консултативна, координативна,
нормативна и застапувачка)

пропишани со закон, кои во
моментот не се применуваат или
не
се
спроведуваат
во
недоволна мера.
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