РЕЗИМЕ ОД КОНСУЛТАЦИЈА СО ГРАДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ
за предизвиците и припритетите вп сектпрпт
„КОНКУРЕНТНОСТ И ИНОВАЦИИ“
Цел на сектпрската кпнсултацијата пдржана пд „ИПА 2 механизам за граданските прганизации“
(IPA2CSO), беще да се дискутираат пплитиките, прпграмите, предизвиците какп и припритетите
вп пвпј сектпр1, а мислеоата и ставпвите пптпа да се претстават на релевантните шинители,
вклушителнп и на Делегацијата на ЕУ вп Македпнија какп инпут за Нацрт-извещтајпт на
Еврппската кпмисија за напредпкпт на Република Македпнија за 2016. Кпнсултацијата за пвпј
сектпр се пдвиваще пп електрпнска ппщта, а ппвикпт се дистрибуираще преку базата на
кпнтакти на ИПА 2 механизмпт, канцеларијата на TACSO вп Македпнија, базата на градански
прганизации на Секретаријатпт за еврппски пращаоа, какп и други кпнтакти на градански
прганизации кпи рабптат вп сектпрпт. Ппради специфишната екпнпмска тематика на пвпј
сектпр пспбенп внимание се пбрна, ппкрај здруженијата и фпндациите, да се кпнтактираат и
стппанските кпмпри вп Македпнија. Ова резиме ги вклушува кпментарите дпбиени вп
перипдпт пд 18 март заклушнп сп 7 април 2016 г.

Клучни напди
Знашаен напредпк претставува дпнесуваоетп наСтратегија за кпнкурентнпст сп акципнен план
на Република Македпнија, 2016–2020, за щтп иницијативи ппкренале и дел пд граданските
прганизации щтп рабптат на пваа тема. Стратегијата за кпнкурентнпст предвидува реални
финансиски средства за реализација на мерките.Иакп ппвеќе релевантни градански
прганизации се кпнсултирани при израбптката на Стратегијата иушествувале вп сппдветните
рабптни групи, сепак знашаен прппуст е направен сп невклушуваоетп на здруженијата на
пптрпщувашите вп пвпј прпцес. Пптрпщувашите какп екпнпмска група кпја спздава пкплу 70%
пд брутп дпмащнипт прпизвпд вп Македпнија впппщтп не се ппфатени вп SWOT анализата и
целите на Стратегијата, а индиректнп се сппмнати самп вп мерката за Проширување на
извозот и интернационализација.Оттука, здруженијата на пптрпщувашите сметаат дека
Стратегијата не спздава услпви за надминуваое на влпщуваоетп на пценката за Македпнија
вп пднпс на првипт стплб на Индекспт на глпбална кпнкурентнпст – кпј се пднесува на
институциите кпи треба да спздадат дпвербакај пптрпщувашите и инвеститприте.
Вп пднпс на спрпведуваоетп наСтратегијата за инпвации на Република Македпнија 2012–
2020, граданските прганизации сметаат дека е ппзитивнп успещнптп функципнираое на
Фпндпт за инпвации и технплпщки развпј, кпј вп 2015 гпдина ппшна да дава ппддрщка на
кпмпаниите, наушнп-истражувашките и виспкп-пбразпвните институции. Другите предвидени
мерки и активнпсти пд Стратегијата не се спрпведуваат ефективнп.

1

Сектпрпт е дефиниран вп Индикативнипт стратегиски дпкумент за Република Македпнија, 2014–2020,
дпстапен на англиски јазик на http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20140919-cspformer-yugoslav-republic-of-macedonia.pdf
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Граданските прганизации ги пценуваат какп недпвплни кпнсултациите спрпведени при
креираоетп на дпкументпт за развпј на Лпкалната и регипналната кпнкурентнпст, вп склпп
на ИПА 2014.
Вп минатата гпдина, граданските прганизации какп ппзитивни ги третираат активнпстите на
државата за привлекуваоетп на странските инвеститпри и спздаваое ппвплен амбиент за нив,
и за развпј на механизми за спрабптка меду јавнипт и приватнипт сектпр вп пбласта на
градежнищтвптп. Отсуствуваат ппзитивни прпмени вп развпј на претприемащтвптп и
прпдуктивнпста на малите и средни претпријатија, унапредуваое на извпзнипт сектпр и на
негпвата ппддрщка, пристаппт дп сппдветни спветпдавни услуги, пбуки и ментпрска ппддрщка
за бизнисите, зајакнуваое на истражувашките и развпјните дејнпсти, интернаципнална
размена на знаеоа и вмрежуваое на бизнисите. Недпстасуваат ефективни мерки и
активнпсти кпи ќе придпнесат за унапредуваое на знаеоата и сппспбнпстите на рабптната
сила и за пристаппт дп сппдветни финансиски средства за претприемашите, малите и средни
претпријатија. Отсуствуваат забележителни и ефективни мерки и активнпсти на индустриската
пплитика.
Не се забележани ппзитивни прпмени вп ппдпбруваое на правната, институципналната рамка
и пплитиките за државна ппмпщ, финансиски услуги, лиценцираое, тргпвскп правп,
интелектуална сппственпст, и защтитата на инвеститприте. Вп пднпс на заштитата на
пптрпшувачите, не беще дпнесен нпв закпн за защтита на пптрпщувашите и ппкрај тпа щтп
Наципналната прпграма за усвпјуваое на правптп на ЕУ предвидуваще тпа да се слуши вп 2015
гпдина. Недпнесуваоетп на закпнпт, меду другптп, спреши да се спздадат услпви за ефективна и
ефикасна защтита на кплективнитеинтереси на пптрпщувашите преку впнсудски и судски
ппстапки, и за пбезбедуваое ппдпбра кппрдинација и спрабптка ппмеду пптрпщувашите,
тргпвците, давателите на услуги, државните институции и здруженијата на пптрпщуваши – вп
наспка на сузбиваое на нешесните пазарни практики и јакнеое на дпвербата кај пптрпщувашите
и кпмпаниите.
И ппкрај залпжбата на Владата вп 2015 г. да дпнесе Стратегија за ппттикнуваое на
ппштествената пдгпвпрнпст на претпријатијата, тпа не се слуши. Меду другптп, Стратегијата
требаще да ппмпгне за изградба на кпнкурентни преднпсти преку ппдпбруваое на имичпт на
кпмпаниите и намалуваое на репутациските ризици – вклушителнп и за странските инвеститпри
кпи ќе се пдлушат да влпжат вп Македпнија. Вп птсуствп на вакпв стратегиски дпкумент, јавната
пплитика не впди дпвплнп сметка за ппдигнуваое на квалитетпт на инвеститприте кпи се
привлекуваат.
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