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Заклучок од анализата на релевантните пазари 1-2
На 17.12.2009 година година Агенцијата за електронски комуникации објави на јавна
расправа Нацрт документ за анализа на пазарите 1 и 2 односно Пристап до јавна
телефонска мрежа на фиксна локација за резиденцијални крајни корисници и
Пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација за деловни крајни
корисници. Краен рок за доставување на коментарите и мислењата од
заинтересирани страни по Нацрт документот беше 17.01.2010 година. На барање на
заинтересираните страни АЕК го продолжи рокот за доставување на забелешките
дополнителни 30 дена, односно заклучно со 17.02.2010 година каде АД Македонски
Телеком достави свои забелешки до АЕК.
АЕК им се заблагодарува на заинтересираните страни за доставените коментари и
забелешки по Нацрт документот. Истите се составен дел на овој документ.
По добивањето на коментарите АЕК ги разгледа истите и согласно член 105 од
Законот за електронски комуникации ги покани заинтересираните страни на јавен
состанок. Истиот се оддржа на ден 11.03.2010 година.
Со овој документ АЕК констатира дека Македонски Телеком е оператор со
значителна пазарна моќ на пазарот за пристап до јавна телефонска мрежа на
фиксна локација за резиденцијални и деловни корисници заради тоа што на
пазарот нема ефикасна конкуренција, а тоа го покажува големото пазарно учество и
проценките од останатите критериуми , елаборирани во овој документ.
АЕК, врз основа на спроведената анализа заклучи дека услугата за пристап за
резиденцијални корисници и пристап за деловни крајни корисници се
обезбедуваат на ист релевантен пазар. Како резултат на тоа, АЕК дефинира еден
пазар за пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација за резиденцијални
и деловни крајни корисници, односно Пазар 1 што не кореспондира со тоа како што
се дефинирани пазарите во Одлуката за утврдување на релевантните пазари.
Потоа, врз основа на направените проценки, АЕК смета дека е потребно
сегментирање на пазарот на две нивоа, и тоа:
 Ниско Ниво на Пристап – во кои спаѓаат услуги преку комутирана
телефонска мрежа (PSTN), теснопојасен фиксен безжичен пристап
(FWA), пристап до мрежа адаптирана за обезбедување услуги на
фиксна локација (fixed GSM), пристап преку кабелска мрежа и ISDN
основен пристап (BRA);
 Високо Ниво на Пристап – вклучувајќи ги услугите на делумно поделен
пристап на ISDN (ISDN 10 и ISDN 20) и ISDN примарен пристап (PRA).
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Врз основа на горе наведеното, релевантен малопродажен пазар за обезбедување на
услугата на пристап, погоден за ex-ante регулација е следниот пазар, предмет на
оваа анализа:


Пазар 1: Пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација за
резиденцијални и деловни корисници

Овој пазар вклучува секаков облик на поврзување до електронска комуникациска
мрежа која овозможува пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација за
резиденцијални и деловни корисници, независно од физичката инфраструктура или
технологијата која се користи. Всушност, АЕК го зема во предвид поврзувањето до
мрежа односно пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација која му
овозможува на крајниот корисник да иницира и/или прима локални, национални,
меѓународни јавно достапни телефонски услуги, да иницира и/или прима факс и
други поврзани услуги за резиденцијални и деловни корисници. Пристапот може да
се обезбедува на повеќе начини имајќи го во предвид операторот кој ја обезбедува
услугата и технологијата која се користи за обезбедување на истата. Ова значи дека
овој релевантен пазар не е лимитиран на аналоген (PSTN) и дигитален (ISDN)
пристап на традиционална пристапна мрежа содржана од бакарни парици, туку
исто така го вклучува и пристапот до јавна телефонска мрежа овозможен преку
други видови на мрежи кои овозможуваат пристап на фиксна локација (вклучувајќи
кабелски ТВ мрежи, мобилни мрежи адаптирани да обезбедуваат услуги на фиксна
локација и безжични мрежи).
Вака дефиниран, пазарот за пристап не кореспондира со Пазар 1 и Пазар 2 од
Одлуката за утврдување на релевантни пазари бр. 13/34 од 17.08.2005 година. Истото
е во согласност со Препораката од Европската Комисија за релевантни пазари. 1
Во согласност со конкурентиските проблеми кои беа констатирани со анализа, АЕК
на операторот со значителна пазарна моќ Македонски Телеком му се наметнуваат
следните обврски:
 Големопродажно ниво
•

Избор на оператор и предизбор на оператор

•

Изнајмување на големо на претплатнички линии
o Недискриминација

Commission Recommendation on relevant products and service markets within the electronic
communication sector susceptible to ex ante regulation in accordance with Directive 2002/21/EC
of the European Parliament and of the Council on a common regulatory framework for electronic
communications networks and services L 344/65 from 28.12.2007 and Explanatory Note

1
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o Транспарентност
o Контрола на цени
o Водење на посебно сметководство.
 Пазар за пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација и
пазар за јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација
• Регулирање на малопродажни цени
• Забрана за неразумни пакети со определени услуги
• Забрана за наплаќање на превисоки цени
• Забрана за вршење опструкции за влез на пазарот
• Забрана

за

ограничување

на

конкуренцијата

со

воспоставување на високи или ниски цени
• Забрана за давање неоправдани предности на определени крајни
корисници
• Транспарентност
• Недискриминација
• Водење на посебно сметководство
• Доставување на Ценовник и промени во Ценовникот на
малопродажните услуги на одобрување до Агенцијата .
Во врска со обврските за регулирање на малопродажните цени за пристап до јавна
телефонска мрежа на фиксна локација и доставување на Ценовник и промени во
Ценовникот на малопродажните услуги на одобрување до АЕК, определени со овој
документ сметаме дека

е потребен временски период од 6 месеци за

имплементирање на истите во работењето на операторот со значителна пазарна
моќ- Македонски Телеком АД Скопје.
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1. Вовед
1.1

Законот за електронските комуникации (“Службен весник на Република
Македонија“, бр.13/2005, 14/2007, 55/2007 и 98/2008) (ЗЕК) ги уредува условите
за надзор и користење на јавните електронски комуникациски мрежи и
услуги во Република Македонија. Агенцијата за електронски комуникации
(АЕК) согласно Законот за електронските комуникации (“Службен весник на
Република Македонија“, бр.13/2005, 14/2007, 55/2007 и 98/2008) и
подзаконските акти, во соработка со органот надлежен за заштита на
конкуренцијата, обезбедува услови за ефикасна конкуренција и со тоа
овозможува еднакво делување на операторите на пазарот на електронските
комуникации во Република Македонија.

1.2

Согласно Годишната програма за работа Агенцијата за електронски
комуникации спроведе анализа на пазарите 1 и 2 односно Пристап до јавна
телефонска мрежа на фиксна локација за резиденцијални крајни корисници
и Пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација за деловни крајни
корисници.

1.3

Агенцијата за електронски комуникации ги повикува сите заинтересирани
субјекти да достават забелешки, коментари и мислења на прашањата
наведени во овој Нацрт документ. Рокот за доставување на забелешките и
коментарите е 30 дена од објавувањето на нацрт документот на веб страната
на Агенцијата за електронски комуникации. Согласно член 105 од Законот за
електронските комуникации AEK јавно ќе ги објави имињата на субјектите и
доставените мислења и коментари, при што доверливите информации и
податоци нема да бидат објавени. Информациите и податоците кои имаат
ознака “строго доверливо” ќе имаат таков третман во АЕК со почитување на
доверливоста на истите и ќе се користат единствено од страна на
вработените на АЕК, за потребите за кои се побарани и нема да бидат
објавени или дистрибуирани во други регулаторни тела.

1.4

Овој документ ги презентира заклучоците на АЕК од аспект на дефинирање
на релевантните пазари 1 и 2, анализа на истите врз основа на податоци и
финансиски информации низ критериумите согласно член 40 од ЗЕК,
одредување дали релевантните пазари 1 и 2 се конкурент ни или има
оператор/ и кој поседува значителна пазарна моќ да дејствува независно од
конкурентите и корисниците на истите во однос на цените или понудата,
определување на оператор со значителна пазарна моќ на релевантните
пазари 1 и 2 и определување на обврски на операторот со значителна пазарна
моќ на релевантните пазари 1 и 2.
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2. Правна основа за анализа на пазар 1- Пристап до јавна телефонска мрежа на
фиксна локација за резиденцијални крајни корисници и пазар 2- Пристап до
јавна телефонска мрежа на фиксна локација за деловни крајни корисници
2.1

Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) согласно Законот за
електронски комуникации (“Службен весник на Република Македонија“,
бр.13/2005, 14/2007, 55/2007 и 98/2008) во рамките на својот делокруг на
работа промовира ефикасна конкуренција во областа на електронските
комуникациски мрежи и услуги, заштита на нарушување или ограничување
на конкуренцијата во областа на електронските комуникации притоа
овозможувајќи во слични околности да нема дискриминација во третманот
на операторите на електронски комуникациски мрежи и давателите на
електронски комуникациски услуги. АЕК исто така го следи развојот на
електронските комуникации, зголемување на поволностите на корисниците
и ја врши својата работа транспарентно и на недискриминаторски начин
овозможувајќи им на заинтересираните страни да дадат забелешки и
коментари во врска со иницијативите, мерките и одлуките на АЕК.

2.2

Согласно член 146 од Законот за електронски комуникации постојниот
фиксен јавен комуникациски оператор Македонски телекомуникации е
оператор со значителна пазарна моќ на пазарите за фиксни говорни
телефонски мрежи и услуги, вклучувајќи го и пазарот за пристап кон мрежи
за пренос на податоци и изнајмени линии. Во продолжение, Македонски
телекомуникации беше должен во рок од 30 дена од денот на започнување со
работа на АЕК да достави референтна понуда за интерконекција а во рок од 6
месеца да достави референтна понуда за разврзан пристап на локална јамка.

2.3

АЕК анализата на релевантниот пазар 1- Пристап до јавна телефонска мрежа
на фиксна локација за резиденцијални крајни корисници и пазар 2- Пристап
до јавна телефонска мрежа на фиксна локација за деловни крајни корисници
ја прави во согласност со Законот за електронски комуникации (“Службен
весник на Република Македонија“, бр.13/2005, 14/2007, 55/2007 и 98/2008),
подзаконските акти донесени врз негова основа и Методологијата за анализа
на релевантни пазари изготвена од страна на АЕК земајќи ги во предвид
основните напатствија од Европската комисија за вршење на анализа на
релевантни пазари и утврдување на значителна пазарна моќ согласно ЕК
регулаторна рамка за електронски комуникациски мрежи и услуги 2.

Commission quidelines on market analysis and the assessment of significant market power
under the Community regulatory framework for electronic communications networks and
services (OJ of the EC C 165/6 from 11.07.2002)

2
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Забелешки на АД Македонски Телеком АД Скопје кон Нацрт документите на
АЕК за анализа на малопродажните пазари од 1-6:
На 17 декември 2009 година, Агенцијата за електронски комуникации (понатаму
АЕК) објави Нацрт документи за анализа на малопродажните пазари, во форма на
два одделни документи:
o Нацрт документ за анализа на малопродажните пазари 1 и 2 - Пристап до
јавна телефонска мрежа на фиксна локација за резиденцијални крајни
корисници (Пазар 1) и Пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна
локација за деловни крајни корисници (Пазар 2);
o Нацрт документ за анализа на малопродажните пазари 3, 4, 5, 6 - Јавно
достапни локални/ национални и меѓународни телефонски услуги на
фиксна локација за резиденцијални и деловни крајни корисници.
Македонски Телеком АД- Скопје (понатаму МКТ) одамна инсистираше да се изготви
анализа на пазарите, пред сè на малопродажните пазари согласно обврската на АЕК
која произлегува од Член 42 од ЗЕК, каде е наведено дека Агенцијата во одредени
временски периоди, во соработка со органот надлежен за заштита на
конкуренцијата, е должна да го преиспита утврдувањето на релевантен производ,
услуга или географски пазар, при што периодот не смее да биде подолг од една
година. На тој начин ќе се согледа реалната ситуација на малопродажниот пазар на
телекомуникациски услуги во Република Македонија и оттука МКТ ги поддржува
овие анализи на АЕК и можноста кон истите да се достават забелешки и мислења со
надеж дека овие забелешки АЕК ќе ги земе во предвид.

3. Постапка во анализата на пазар 1- Пристап до јавна телефонска мрежа на
фиксна локација за резиденцијални крајни корисници и пазар 2- Пристап до
јавна телефонска мрежа на фиксна локација за деловни крајни корисници
Вовед
3.1

Постапката на определување на оператори со значителна пазарна моќ во
областа на електронските комуникации се состои од четири основни чекори:


Првиот чекор се однесува на дефинирање на релевантните пазари во
областа на електронските комуникации. Согласно член 41 од Законот
за електронските комуникации (“Службен весник на Република
Македонија“, бр.13/2005, 14/2007, 55/2007 и 98/2008) , Комисијата како
орган на Агенцијата за електронски комуникации на 17.08.2005 година
донесе Одлука за утврдување на релевантни пазари, во согласност со
утврдените релевантни пазари во препораката на Европската
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Kомисија за релевантни пазари на производи и услуги, објавена во
службено гласило на Европската Унија (ОЈ.L 114 од 08.05.2003 година) 3.
Во продолжение АЕК врши проценка на релевантните производи и
услуги кои се обезбедуваат на релевантните пазари 1 и 2.
Во вториот чекор Агенцијата за електронски комуникации во
соработка со Комисијата за заштита на конкуренцијата спроведува
анализа на релевантните пазари, во рамките на која анализа утврдува
дали пазарите се конкурентни или има оператор/и кој поседува
значителна пазарна моќ да дејствува независно од конкурентите и
корисниците на истите во однос на цените или понудата.
Во третиот чекор, согласно член 41 став (3) од Законот за електронските
комуникации (“Службен весник на Република Македонија“, бр.13/2005,
14/2007, 55/2007 и 98/2008 ) доколку АЕК врз основа на спроведената
анализа утврди дека на пазарот нема доволно конкуренција, таа во
соработка со органот надлежен за заштита на конкуренцијата
донесува одлука кој или кои оператори имаат значителна пазарна моќ
на тој пазар.
Во последниот чекор АЕК определува соодветните обврски на
операторот со значителна пазарна моќ на релевантниот пазар 1 и пазар
2 во насока на обезбедување на фер и целосна конкуренција на пазарот.
Истите се оправдани и во пропорција со бариерите за ефикасната
конкуренција констатирани со анализата на релевантните пазари.

3.2

АЕК при вршењето на анализата на релевантните пазари согласно член 40 од
ЗЕК соработува со органот надлежен за заштита на конкуренцијата односно
Комисија за заштита на конкуренцијата. Согласно член 41 од ЗЕК, пред
донесување на одлуката, АЕК ќе побара мислење од Комисијата за заштита
на конкуренцијата.

3.3

Анализата на релевантните пазари 1 и 2 е со современ (forward looking)
пристап. Истата ќе биде предмет на повторно разгледување во определен
разумен временски период (определена временска рамка). Влезот на
алтернативните оператори и отпочнување на развојот на релевантните
пазари генерира потреба од повторна анализа на истите во определена
временска рамка заради утврдување дали на пазарот сeуштe нема доволно
конкуренција туку тој сe приближува кон состојба на ефективна
конкуренција.

3

Одлука за утврдување на релевантни пазари (бр. 13/34 од 17.08.2005 година)

____________________________________________________________________________
Страна 12 од 131

Нацрт документ за анализа на Пазар 1- Пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација за
резиденцијални крајни корисници и Пазар 2- Пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација
за деловни крајни корисници

Нотифицирани оператори на јавна фиксна телефонска мрежа и даватели на
јавна фиксна телефонска услуга
3.4

Во службената евиденцијата на АЕК, до 01.01.2009 година од нотифицираните
оператори на јавна фиксна електронска мрежа, седум оператори на јавна
фиксна телефонска мрежа и даватели на јавна фиксна телефонска услуга се
активни оператори кои ја обезбедуваат услугата на пристап, предмет на
анализата и тоа:








Македонски Телеком АД- Скопје
ДИС Он Нет ДОО- Скопје
Оне АД- Скопје
Неотел ДОО- Скопје
Некском Македонија АД- Скопје
Аикол ДООЕЛ- Штип
Кејблтел ДООЕЛ-Скопје

Врз основа на овие податоци АЕК ги определи операторите кои делуваат на
пазарите 1 и 2, а кои се предмет на анализа на овие пазари.

Информации и финансиски податоци
3.5

При спроведување на анализа на релевантните пазари односно за утврдување
на степенот на конкурентност на истите, АЕК користи интерни информации
и финансиски податоци од документација доставена до АЕК, екстерни
информации и финансиски податоци побарани од нотифицираните
оператори на јавна фиксна телефонска мрежа и даватели на јавна фиксна
телефонска услуга како и податоци добиени од истражување на
релевантните пазари. Ова е со единствена цел АЕК да спроведе детално,
квалитетно и длабинско дефинирање на релевантните пазари и
релевантните услуги кои се обезбедуваат на истите респективно како и
детална и квалитетна анализа на релевантните пазари, врз основа на
релевантни информации и финансиски податоци, базирана на постоечката
законска рамка, имајќи ги во предвид основните економски принципи и
законитости согласно Методологијата за анализа на релевантните пазари.

3.6

За спроведување на анализа на релевантните пазари АЕК согласно член 23 од
ЗЕК достави прашалник до нотифицираните оператори на јавна фиксна
телефонска мрежа и даватели на јавна фиксна телефонска услуга.
Прашалникот содржи информации и финансиски податоци за периодот од
2006-2008 година, кои АЕК ги побара од нотифицираните оператори/
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даватели и истите се оправдани, засновани на разумна основа и
пропорционални на целта за која што ќе бидат употребени, во конкретниот
случај за анализа на релевантните пазари. Операторите/ давателите на
услуги ги доставија побараните информации и финансиски податоци во обем
и рок утврдени во барањето, без надомест.
3.7

Исто така, во согласност со Методологијата за анализа на релевантни пазари,
АЕК го задолжи Strategic Marketing and Media Research од Скопје да спроведе
истражување на пазарот за електронски комуникации за резиденцијални и
деловни крајни корисници. Резултатите од спроведеното истражување се
образложени повеќепати во текстот кој следи.

Коментар на Македонски Телеком:
Како што е наведено во методологијата на АЕК за анализа на релевантни пазари,
АЕК во утврдувањето на степенот на конкурентност и карактеристиките на пазарот,
меѓудругото ќе го земе во предвид и бројот на учесници на релевантниот пазар. АЕК
во својата анализа определува 7 оператори кои ја нудат услугата за пристап и истите
7 оператори обезбедуваат јавно достапни локални/ национални и меѓународни
телефонски услуги на фиксна локација. Притоа, земајќи ги во предвид своите
интерни анализи за пазарот, МКТ искажува загриженост во однос на релевантноста
на податоците на останатите оператори во РМ. Ова говори во насока за
релевантноста на анализата и дали истата ја отсликува реалната состојба во РМ?!
МКТ исто така е на став дека оваа анализа треба да ги опфати и телефонските
услуги од мобилни мрежи со цел фактички да се согледа можната супституција на
пристапот и телефонските услуги на фиксна локација од страна на мобилните
мрежи.

Одговор на коментар:
АЕК ја изготви анализата земајќи ги во предвид субјектите кои се активни на
пазарот заклучно со 31.12.2008 година. АЕК располага со податоци во својата
службена евиденција , кои податоци се релевантни. Од тие причини, сметаме дека
анализата е релевантна и ја отсликува реалната состојба на пазарот. Во однос на
вториот коментар за анализа на телефонските услуги од мобилни мрежи сметаме
дека истите се земени во предвид и детално образложени во поглавјето Проценка
дали услугата за пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација и
услугата за пристап до јавни мобилни комуникациски мрежи се обезбедуваат во
ист релевантен пазар и тоа од аспект на побарувачката и од аспект на понудата (од
точка 5.66).
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4. Соработка со Комисијата за заштита на конкуренцијата
4.1

Согласно член 41 од Законот за електронските комуникации (“Службен
весник на Република Македонија“, бр.13/2005, 14/2007, 55/2007 и 98/2008) при
анализа на релевантните пазари, предмет на оваа анализа и определувањето
на оператор со значителна пазарна моќ, Агенцијата за електронски
комуникации соработуваше со Комисијата за заштита на конкуренцијата,
која во допис бр. 07-405/2 од 16.10.2009 година, го даде следното:

Мислење

Комисијата за заштита на конкуренцијата е согласна со начинот на кој
се дефинирани релевантите пазари во нацрт-документите за анализа на
релевантните пазари 1 - Пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна
локација за резиденцијални крајни корисници, 2 - Пристап до јавна
телефонска мрежа на фиксна локација за деловни крајни корисници и 3-6 Јавно достапни локални/национални и меѓународни телефонски услуги на
фиксна локација за резиденцијални и деловни корисници. Истотака,
Комисијата за заштита на конкуренцијата е согласна со ставот на Агенцијата
за електронски комуникации дека Македонски Телеком АД Скопје има
значителна пазарна моќ на пазарите за пристап до јавна телефонска мрежа
на фиксна локација за резиденцијални и деловни крајни корисници и
пазарите на јавно достапни локални/национални и меѓународни телефонски
услуги на фиксна локација за резиденцијални и деловни корисници и
истовремено се согласува со обврските кои Агенцијата за електронски
комуникации му ги наметнува на Македонски Телеком АД Скопје како на
оператор со значителна пазарна моќ.
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5. Дефинирање на пазар 1- Пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна
локација за резиденцијални крајни корисници и пазар 2- Пристап до јавна
телефонска мрежа на фиксна локација за деловни крајни корисници
Вовед
5.2

Дефинирањето на релевантните пазари 1 и 2 е првиот чекор во вршење на
анализата на истите. Со одлуката за утврдување на релевантни пазари во
Република Македонија2 на географското подрачје на Република Македонија
се утврдени 18 пазари. Воедно, во Одлуката релевантен географски пазар на
пазарот на електронските комуникации е територијата на Република
Македонија.

5.3

Релевантни пазари за продажба на производи и услуги на мало кои се
предмет на оваа анализа се следните:
 Пазар 1- Пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација за
резиденцијални крајни корисници
 Пазар 2- Пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација за деловни
крајни корисници.

5.4

Процедурите за спроведување на дефинирање на пазар овозможуваат на
постепен начин да се идентификуваат ограничувањата на конкурентноста на
еден пазар. Согласно Директивите на Европската Комисија 4за електронски
комуникациски мрежи и услуги и Основните напатствија за вршење на
анализата на релевантнтие пазари, релевантните пазари имаат две
димензии : пазарна и географска димензија. Од тој аспект се спроведува и
оваа анализа на пазарот:



5.5

Дефинирање на релевантните производи и услуги
Дефинирање на географскиот пазар.

Релевантен пазар на производ или услуга ги содржи сите производи и услуги
кои што се доволно меѓусебно заменливи или супституирани со други
производи или услуги, не само од аспект на нивните објективни

Directive 2002 / 21 / EC Framework Directive ( OJ of the EC L 108 / 33 from 24.04.2002)
Directive 2002 / 20/ EC Authorisation Directive ( OJ of the EC L 108 / 21 from 24.04.2002)
Directive 2002 / 19 / EC Access Directive ( OJ of the EC L 108 / 7 from 24.04.2002)
Directive 2002 / 22 / EC Universal Service Directive ( OJ of the EC L 108 / 51 from 24.04.2002)
Directive 2002 / 58 / EC Directive on Privacy and electronic communications ( OJ of the EC L 201
/ 37 from 31.07.2002

4
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карактеристики туку и од аспект на цените, нивната намена за користење, од
состојбата на условите за конкуренција и / или структурата на понудата и
побарувачката на производот кој што е предмет на дефинирањето. Појдовна
точка за дефинирање на производ или услуга на релевантен пазар е
одредувањето на заменливоста на страна на побарувачката и одредување на
заменливоста на страна на понудата.
5.6

За подетално дефинирање на релевантните пазари АЕК изврши проценка на:





Проценка на релевантните производи и услуги
Проценка на супституцијата на страната на побарувачката
Проценка на супституцијата на страната на понудата
Проценка на географскиот пазар.

5.7

Предмет на овој нацрт документ е обезбедување на пристап до јавна
телефонска мрежа на фиксна локација за резиденцијални крајни корисници
и пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација за деловни крајни
корисници, независно од физичката инфраструктура или технологијата која
се користи. Јавна фиксна телефонска мрежа е јавна телефонска мрежа каде
што мрежните завршни точки се наоѓаат на фиксни локации 5. Всушност, АЕК
го зема во предвид поврзувањето до мрежа односно пристап до јавна
телефонска мрежа на фиксна локација која му овозможува на крајниот
корисник да иницира и/или прима локални, национални, меѓународни јавно
достапни телефонски услуги, да иницира и/или прима факс и други поврзани
услуги за резиденцијални и деловни корисници. Пристапот може да се
обезбедува на повеќе начини имајќи го во предвид операторот кој ја дава
услугата и технологијата која се користи за обезбедување на истата. Ова
значи дека овие релевантни пазари не се лимитирани на аналоген (PSTN) и
дигитален (ISDN) пристап на традиционална пристапна мрежа содржана од
упредени бакарни парици, туку исто така го вклучуваат и пристапот до јавна
телефонска мрежа овозможен преку други видови на мрежи кои
овозможуваат пристап на фиксна локација (вклучувајќи кабелски ТВ мрежи,
мобилни мрежи адаптирани да обезбедуваат услуги на фиксна локација и
безжични мрежи).

5.8

Врз основа на претходно наведените проценки, со оваа анализа АЕК ќе
утврди дали дефинираните пазари, предмет на анализата се во согласност со
условите на пазарот на електронски комуникации во Република Македонија.
Следствено, ќе се изврши проценка на условите на пазарите врз основа на
критериумите за определување на значителна пазарна моќ на релевантните

5

Закон за електронски комуникации- член 4 Дефиниции
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пазари заради утврдување дали на пазарите постои потреба од секторски
специфични обврски, како што е наведено во точка 3.1 од овој документ.
5.9

На релевантните пазари, предмет на анализата, се обезбедуваат услуги кои се
во определена мера заменливи. Прв чекор е идентификување и дефинирање
на услугите, воедно и од аспект на страната на побарувачката и од аспект на
страната на понудата изразени преку карактеристиките на услугите земени
во предвид, нивните цени и нивната наменска употреба. Лимитирачката
супститубилност (заменливост) со други производи и услуги резултира со
исклучување на тие други производи и услуги од дефинициите на пазарите
на производи и услуги, но истите ќе бидат земени во предвид при проценката
на ефективната конкуренција на релевантниот пазар.

5.10

Супституција на страната на побарувачката постои кога две или повеќе
услуги на релевантните пазари, од аспект на перцепцијата на крајните
корисници се взаемно заменливи во поглед на нивните карактеристики, цена
и нивната наменска употреба. Утврдувањето на постоењето на супституција
на страната на побарувачката како алатка и овозможи на АЕК да ги определи
заменливите производи или услуги кон кои многу лесно потрошувачите се
преориентирале. во случај на релативно зголемување на цената на
релевантната услуга, земајќи во предвид секое значително однесување на
потрошувачите во минатото.

5.11

Супституцијата на страната на понудата постои кога давателите на останати
(незаменливи) услуги на релевантните пазари како резултат на мала промена
на цените на краток рок можат да го преориентираат нивното производство
или обезбедување на релевантните услуги и се доведат во можност да
понудат заменливи производи без појава на значителни дополнителни
трошоци и ризик.

5.12

Потенцијален метод за утврдување на супституција на страната на
побарувачката и супституција на страната на понудата е хипотетичкиот
монополистички тест. Базично, овој тест опфаќа мало но значајно (обично 510 %)долготрајн о зголемување на цените на релевантната услуга и врши
оценка на хипотетичката пазарна реакција со цел да се определи
релевантната услуга и географскиот лимит на релевантниот пазар како и
ефектот на вкупните приходи како резултат на зголемувањето на цените.
Употребата на овој метод во голема мера зависи од значителен број на
податоци кои обично многу тешко се обезбедуваат.

5.13

При определување на географскиот пазар, основната цел е да се определи
географската лимитираност на хомогеноста на условите за конкуренција за
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релевантна услуга, земајќи ги во предвид критериумите за супституција на
страната на понудата и супституција на страната на побарувачката.
5.14

Како што се дефинирани пазарите во Одлуката за утврдување на релевантни
пазари, се прави поделба на пазарот за пристап на пазар за резиденцијални и
пазар за деловни крајни корисници. За добивање на заклучоци во однос на
претходно наведените критериуми АЕК со оваа анализа направи проценки од
повеќе аспекти на дефинираните пазари на пристап.

Производи и услуги кои се обезбедуваат на релевантните пазари со краток
осврт на пазарите за пристап во Република Македонија
5.15

Агенцијата за електронски комуникации, спроведува анализа на
малопродажните пазари за пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна
локација за резиденцијални и деловни крајни корисници со цел да утврди
дали пазарот е отворен односно дали постојат бариери за влез на нови
учесници, а доколку постојат - да ги идентификува и оневозможи во периодот
што претстои, со цел да ги насочи пазарите кон развој на ефикасна
конкуренција. Прва постапка во анализирањето е дефинирање на
производите или услугите кои се нудат односно обезбедуваат на крајните
корисници на релевантните пазари.
АЕК, како почетна точка во
определувањето што е предмет на одреден релевантен пазар, пазар за јавни
телефонски услуги на фиксна локација поаѓа од дефинирањето на услугите
што се обезбедуваат на релевантните пазари, предмет на оваа анализа.

5.16

Услугата на пристап до мрежа преставува поврзување до мрежа односно
пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација која му овозможува
на крајниот корисник да иницира и/или прима локални, национални,
меѓународни јавно достапни телефонски услуги , да иницира и/или прима
факс и други поврзани услуги за резиденцијални и деловни корисници.
Пристапот до јавни телефонски услуги може да се оствари преку
претплатничка линија, која може да биде од : упредени бакарни парици,
преку коаксиален кабел во случајот на телефонија преку кабелски мрежи за
дистрибуција на радио- телевизиски програми, преку теснопојасен Фиксен
Безжичен Пристап.

5.17

АЕК го разгледуваше и развојот на услугите - пристап до јавна телефонска
мрежа на фиксна локација и услугата повик преку јавна фиксна телефонска
мрежа до 2005 година и по 2005 година кога започнува процесот на
либерализација на пазарот за фиксна телефонија во РМ. Македонски
Телеком до 2005 година имаше монополски статус на пазарот и беше
единствен давател на услугите остварени преку јавна телефонска мрежа на
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фиксна локација, предмет на оваа анализа и останати услуги кои се надвор од
обемот на анализата. Регулаторните мерки кои се однесуваа на раскинување
на договорот за концесија, донесување на Законот за електронски
комуникации во 2005 година и наметнување на мерки согласно член 146 од
ЗЕК делуваа со цел развивање на конкуренцијата на целокупниот пазар на
електронски комуникации, како од аспект на разбивање на вертикалната
интеграција на Македонски Телеком така и од аспект на промовирање на
отворен пазар преку влез на нови технологии, преку инструментите за
намалување на легалните бариери заради состојба на постоење на отворен
пазар на електронски комуникации во РМ. Воедно, Македонски Телеком има
значителна хоризонтална покриеност на целокупниот пазар на електронски
комуникации во РМ.
5.18

Релевантно е да се напомени дека на пазарот на електронски комуникации во
РМ постојат повеќе компании кои обезбедуваат локални, национални и
меѓународни јавно достапни телефонски услуги за резиденцијални и деловни
крајни корисници (види Нацрт документ анализа на пазар 3-6 за јавно
достапни телефонски услуги на фиксна локација), иако сите компании кои
обезбедуваат пристап воедно обезбедуваат и локални, национални и
меѓународни јавно достапни телефонски услуги за резиденцијални и деловни
крајни корисници.

5.19

Во Република Македонија, пристап до јавна фиксна телефонска мрежа се
обезбедува преку:
 Аналогна пристапна линија: Оваа линија обезбедува едностран канал,
оригинално дизајниран да обезбедува говор но воедно има можност да
поддржи факс и модем за пренос на податоци со брзина до 56 Kbit/s.
Во РМ, ова е значителна форма на обезбедување на пристап и во 2006
година, Македонски Телеком имаше 469.037 активни линии односно
PSTN линии во употреба. Бројот на активни PSTN линии на
Македонски Телеком во анализираниот период забележува опаѓање.
Имено, бројот на активни PSTN линии на 31.12.2008 година на
Македонски Телеком е 408.771 што во однос на 2006 година преставува
опаѓање за 12,85%.
 Дигитална ISDN линија: Две нивоа на линии се достапни во РМ:
- ISDN Basic Rate Access (BRA), кој поддржува 2 канала за
обезбедување говор и пренос на податоци,
- ISDN Primary Rate Access (PRA), кој поддржува 30 канали.
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5.20

Во Декември 2006 година, Македонски Телеком имаше 3.041 активни ISDN
BRA линии кои ги користат резиденцијални корисници. Бројот на активни
ISDN BRA линии за резиденцијални корисници на Македонски Телеком во
анализираниот период забележува опаѓање. Имено, бројот на активни ISDN
BRA линии за резиденцијални корисници на 31.12.2008 година на Македонски
Телеком е 1.944 што во однос на 2006 година преставува опаѓање за 12,85%. Но,
од друга страна, во Декември 2006 година Македонски Телеком имаше 11.308
активни ISDN BRA линии кои ги користат деловни корисници кој број во
Декември 2008 година изнесува 12.572 што преставува за 11 % раст на бројот на
активни ISDN BRA линии што ги користат деловни корисници. Ако се
анализира бројот на ISDN BRA линии без оглед на тоа дали ги користат
резиденцијални или деловни корисници, може да се заклучи дека бројот на
активни линии е стабилен во разгледуваниот период.

5.21

Во Декември 2006 година, Македонски Телеком имаше 311 активни ISDN PRA
линии. Бројот на активни ISDN PRA линии во анализираниот период
забележува раст. Имено, бројот на активни ISDN PRA линии на 31.12.2008
година на Македонски Телеком е 396 што во однос на 2006 година преставува
раст за 27,33%.

5.22

Воедно, Македонски Телеком согласно потребите на крајните корисници
обезбедува услуга на ISDN10 (10B+D) кој подржува 10 говорни канали и еден
примарен канал и ISDN 20 (20B+D) кој подржува 20 говорни канали и еден
примарен канал.

5.23

Крајниот корисник традиционално купува пристап на јавна фиксна
телефонска мрежа од операторите кои обезбедуваат пристап на пазарот во
облик на иницијална конекција со одреден месечен надомест. Ова е
релевантно во сите облици на пристап, воедно PSTN и ISDN (BRA и PRA).
Операторот што ја обезбедува услугата може да обезбеди и други услужни
елементи како на пример пренасочување на повик или чекање на повик. Овие
услужни елементи може да бидат понудени како бесплатни елементи во
рамките на понудата или можат да имаат одредена цена. Како и да е, истите
не можат да бидат понудени изолирано (без услугата на пристап) и поради
тоа се разгледуваат единствено од аспект на понуда на пристап.

5.24

Со овозможувањето на големопродажните услуги како разврзан пристап на
локална јамка и изнајмување на големо на претплатнички линии им е
овозможено на другите компании да ја преземат контролата на локалните
јамки од инфраструктурата на сопственикот кој преку наплатување за
изнајмувањето е искомпензиран соодветно. При изнајмување на локалните
јамки, алтернативниот оператор користи сопствена опрема за комутација на
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кола и со тоа ја надградува локална јамка. Во Република Македонија, услугата
на разврзан пристап на локална јамка е овозможена во 2006 година со
објавување на Правилникот за начинот на обезбедување на разврзан пристап
на локална јамка и одобрување на РУО на Македонски Телеком од страна на
АЕК. Праксата покажува дека има само еден склучен договор согласно РУО,
односно единствено операторот ОнНет има склучено Договор за разврзан
пристап на локална јамка со Македонски Телеком. Заклучно со 31.12.2008
година има 2.117 локални јамки со разврзан пристап на локална јамка.
5.25

Врз основа на Правилникот за изнајмување на големо на претплатнички
линии кој беше објавен во втората половина на 2008 година на почетокот на
2009 година АЕК да ја одобри пра вата понуда од страна на Македонски
Телеком за изнајмување на големо на неговите претплатнички линии. АЕК ја
одобри понудата на Македонски Телеком, основа за алтернативните
оператори да склучат договор за користење на услугата. Имено, со Понудата
им се овозможува на другите оператори и/или даватели на јавни електронски
комуникациски услуги користење на претплатничките линии за
обезбедување на јавни говорни телефонски услуги на трети лица. Со
склучување на договор врз основа на претходно наведената понуда, на
алтернативните оператори им се овозможува на своите претплатници да им
издаде една сметка (Single Billing through Wholesale Line Rental SB-WLR) за
користење на претплатничката линија која е во сопственост на операторот и
обезбедување на јавна говорна телефонска услуга преку услугата предизбор
на оператор. Овој тип на услуга се обезбедува без да се менува сопственоста
на средствата, додека услугата на пристап до крајните корисници им се
овозможува односно понудува од страна на алтернативен оператор. Всушност,
обезбедувачот на услугата му плаќа на сопственикот на инфраструктурата со
што му овозможува на крајниот корисник да избегне добивање на втора
сметка. Сопственикот на инфраструктурата го пренесува повикот од
локалната централа до договорената точка на интерконекција со
алтернативниот оператор. Од аспект на крајниот корисник, тој гледа еден
обезбедувач на услугата пристап и јавно достапни телефонски услуги и
притоа добива една сметка за двете услуги. Овој начин на обезбедување на
услугата на пристап, како еден од начините на промовирање на конкуренција
е на својот зачеток во Република Македонија.

5.26

Во однос на кабелските оператори кои како сопственици на мрежа
обезбедуваат услуга на пристап и говор 71 кабелски оператори од
нотифицираните во АЕК се активни даватели на услугата пренос на радио и
ТВ содржини до крајните корисници и/или пристап до интернет респективно.
Имено, 35 од нив се нотифицирани како даватели на јавна фиксна
телефонска услуга и до 31.12.2008 година единствено операторот КејблТел
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отпочна со обезбедување на услугата пристап до мрежа на фиксна локација и
јавно достапни телефонски услуги. Аикол во последниот квартал во 2008
година отпочна исто така со обезбедување на претходно наведените услуги
но истите ги тестираше. Официјално, истиот стартува со комерцијално
обезбедување на услугите во 2009 година.
5.27

Fixed GSM исто така има особено значење во оваа анализа. Космофон АД
Скопје достави Решение за упис на промена во Централен Регистар од
30.10.2009 година со кое решение е извршена измена на називот на Космофон
АД Скопје во Оне Телекомуникациски Услуги АД Скопје. Имено, Оне АД
Скопје согласно Законот за телекомуникации (Службен весник на РМ бр.
33/96, 17/98, 28/2000, 4/2002 и 37/2004) помеѓу Министерството за транспорт и
врски и МТС услуги на мобилна телефонија (правен претходиник на
Космофон услуги на мобилна телефонија АД Скопје), на ден 21.12.2001 е
склучен договор за концесија и истиот престанува да важи на 04.09.2008
година врз основа на член 12 од Законот за изменување и дополнување на
Законот за електронски комуникации (Службен весник на РМ бр. 98/08).
Агенцијата за електронски комуникации во текот на месец Декември 2005
година изврши нотификација на Оне во службената евиденција на АЕК, која
што во месец Септември 2008 година со укинување на концесискиот договор е
дополнета. Операторот Оне на ден 11.02.2008 година се здоби со одобрение за
користење на радио фреквенции за обезбедување на услуги од трета
генерација на мрежи (3G) и со истата се здоби со можност за проширување на
понудениот спектар на услуги во рамките на својата мрежа. Оне како давател
на јавна фиксна телефонска услуга е нотифициран во службената евиденција
на АЕК од 01.12.2005 додека додека на ден 01.04.2006 година се нотифицираше
како оператор на јавна фиксна телефонска мрежа. Истиот отпочна со
обезбедување на услугите кои се обезбедуваат на пазарите предмет на оваа
анализа во вториот квартал во 2008 година.

5.28

Преку постапка на јавен тендер, во 2007 година Агенцијата за електронски
комуникации додели повеќе одобренија за користење на радиофреквенции
во опсегот 3.4-3.6 GHzза реализација на широкопојасни системи со FWA
технологија. Во тендерската постапка се предвидуваше доделување на
одобренија на национално и регионално ниво, се со цел да земат учество и
помалите компании. За таа цел територијата на Република Македонија, во
зависност од економскиот потенцијал, географска поделеност, број на
население во општините и др. беше поделена на 6 региони. За целата
територија на РМ (национално ниво) одобренија добија:
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НЕКСКОМ-МАКЕДОНИЈА извоз-увоз ДООЕЛ – Скопје и
АМЕРИКОМ Друштво за телекомуникации услуги, Скопје

За регионите одобренија добија:






НЕОТЕЛ ДОО, Скопје (во сите 6 региони – национално ниво)
ИСТЕЛ ДОО, Скопје (во сите 6 региони – национално ниво)
ОНЕ Услуги на мобилна телефонија АД Скопје (во регион 1,4,5 и 6)
МАТЕЛ МК ДОО Скопје (во регион 2)
РЖ УСЛУГИ АД-Скопје (во регион 3).

Неотел како оператор на јавна фиксна телефонска мрежа и давател на јавна
фиксна телефонска услуга е нотифициран во службената евиденција на АЕК
од 01.09.2005. Истиот отпочна со обезбедување на услугите кои се
обезбедуваат на пазарите предмет на оваа анализа во четвртиот квартал во
2007 година. Во јуни 2009 година АЕК изврши контрола на изграденоста на
мрежите на националните оператори Некском Македонија и Америком, при
што одобренијата за користење на радиофреквенции се отповикани.
Прашање бр. 1– Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку не се
согласувате Ве молиме да образложите?

Коментар од Македонски Телеком:
Во почетниот дел е наведено дека постојат седум оператори кои ги обезбедуваат
телефонските услуги предмет на оваа анализа. МКТ искажува сомнеж во
релевантноста на податоците, поготово дали се земени податоците од првиот
кабелски оператор во РМ, Телекабел сегашен Аикол ДООЕЛ – Штип, Исто така, АЕК
во анализата на меѓународните телефонски услуги ги има изоставено давателите на
ВоИП услуги кои од 2005 година нудат телефонски меѓународни разговори. Овие
оператори имаат потпишано договор за пристап на мрежа со МКТ и услугите ги
обезбедуваат преку посебни ИСДН линии обезбедени од страна на МКТ. Ова говори
во насока за релевантноста на анализита и дали истата ја отсликува реалната
состојба во РМ?!
Периодот на анализа на пазарите 2006 – 2008 не ја покажува моменталната состојба
на пазарот на пристап и телефонски услуги. Истата не го запазува forward looking
пристапот и периодот до 2008 година е прекраток за да се утврдат заклучоци од
анализата.
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Одговор на коментар:
АЕК ја изготви анализата земајќи ги во предвид субјектите кои се активни на
пазарот заклучно со 31.12.2008 година. АЕК располага со податоци во својата
службена евиденција , кои податоци се релевантни. Од тие причини, сметаме
дека анализата е релевантна и ја отсликува реалната состојба на пазарот.

Проценка на супституција на страната на побарувачката и на страната на
понудата

5.29

Како што се дефинирани пазарите во Одлуката за утврдување на
релевантните пазари, се прави природна поделба помеѓу пазарите за пристап
до јавна телефонска мрежа на фиксна локација (Пазар 1 и 2) и пазарите за
јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација (Пазар 3-6). Услугата
пристап овозможува физичко поврзување на терминалната опрема на
крајниот корисник со јавната телефонска мрежа на фиксна локација.
Приклучувањето на јавната телефонска мрежа е основниот предуслов за
користење на јавно достапните телефонски услуги. Крајниот корисник не
може да ја користи услугата повик преку јавна телефонска мрежа доколку
нема пристап, односно, не може да направи повик кон друг краен корисник
доколку нема пристап до мрежата. Од аспект на заменливост на услугите,
пристапот до мрежа и остварувањето на повик претставуваат две посебни
услуги кои што не се заменливи една со друга со оглед дека секоја има своја
специфична улога во целината на остварување на јавната телефонска услуга
– различна е нивната функционалност. Од аспект на користењето на јавно
достапните телефонски услуги, со објавување на Правилникот за избор и
предизбор на оператор на крајните корисници им е овозможено да
остваруваат корист од различните оператори кои обезбедуваат пристап и
јавно достапни телефонски услуги, респективно. Имено, со воведување на
услугата избор и предизбор на оператор повиците можат да бидат
обезбедувани од алтернативни оператори. Услугите избор и предизбор на
оператор му овозможуваат на корисникот, кој има линија од давателот на
услугата пристап, да одбере алтернативен оператор кој ќе ги спроведува
неговите повици, врз основа на договор со однапред определен давател на
услугата кој ќе ги спроведува сите повици, или пак на основа на избор на
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поединечен повик или на основа на однапред дефинирана категорија на
повици.
5.30

Исто така, пазарите 1 и 2 се дефинирани како пазар за пристап до јавна
телефонска мрежа на фиксна локација за резиденцијални крајни корисници
и пазар за пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација за
деловни крајни корисници. Тоа во моментот се рефлектира со различните
услови при склучување на договорите за користење на услугата, кои варираат
помеѓу двете категории на крајни корисници и воедно фактот дека услугите
понудени на резиденцијални и деловни крајни корисници се базирани на
различни бизнис модели и различни стратегиски одлуки на обезбедувачите
на услугите.

5.31

Воедно, во Одлуката се прави разлика помеѓу пазар за пристап до јавна
телефонска мрежа на фиксна локација и пазар за пристап до јавни мобилни
комуникациски мрежи.

5.32

Оваа анализа опфаќа проценка на следното:
 Дали услугите за пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна
локација и услугите за обезбедување за јавно достапни телефонски
услуги на фиксна локација се обезбедуваат на ист релевантен пазар?
 Дали услугата за пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна
локација за резиденцијални крајни корисници и услугата за пристап до
јавна телефонска мрежа на фиксна локација за деловни крајни
корисници се обезбедуваат во ист релевантен пазар?
 Дали услугата за пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна
локација и услугата за пристап до јавни мобилни комуникациски
мрежи се обезбедуваат во ист релевантен пазар?

Прашање бр. 2 – Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку не
се согласувате Ве молиме да образложите?

Проценка дали услугите за пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна
локација и услугите за обезбедување за јавно достапни телефонски услуги на
фиксна локација се обезбедуваат на ист релевантен пазар
5.33

Како што е погоре наведено, Европската Комисија во препораките наведува
дека има посебни пазари – пазар за пристап до јавна телефонска мрежа на
фиксна локација и пазар за услугата повик преку јавна телефонска мрежа на
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фиксна локација 6 . АЕК во следниот чекор на анализата пристапи кон
разгледување на двете услуги, со цел да утврди дали двете услуги се
заменливи и согласно нивната функционалност припаѓаат на еден пазар или
се две посебни услуги и се обезбедуваат на два различни пазари. Затоа АЕК
прво пристапи кон разгледување од аспект на нивната намена за користење.

Од аспект на побарувачката
5.34

Телефонските услуги вообичаено се нудат како пакет на пристап и јавно
достапни телефонски услуги. Различни понуди и пакети се нудат на крајните
корисници во зависност од нивната вообичаена употреба и потрошувачките
навики на крајните корисници. Иако значителен број на крајни корисници
преферираат да купат заедно пристап и јавно достапни телефонски услуги на
фиксна локација од еден оператор постојат крајни корисници кои се
одлучуваат еден оператор да им обезбедува пристап и дојдовни јавно
достапни телефонски услуги а воедно ја прифаќаат понудата на
алтернативен оператор со цел да ги прават своите (делумно или целосно)
појдовни јавно достапни телефонски услуги. Операторот кој се обидува да ги
зголеми цените на услуги за појдовни јавно достапни телефонски услуги
(особено за национални и меѓународни јавно достапни телефонски услуги)
над конкурентното ниво ќе се соочи со изгледи за супституција на операторот
кој обезбедува услуги на повик со алтернативни оператори од страна на
крајните корисници. Крајните корисници можат релативно лесно да се
одлучат за понудата на алтернативните оператори од аспект на услугата на
предизбор на оператор. Додека операторот кој обезбедува пристап се
натпреварува на пазарите за јавно достапни телефонски услуги, тоа не
преставува случај со операторите кои обезбедуваат појдовни јавно достапни
телефонски услуги со користење на услугата избор и предизбор на оператор
бидејќи истите не се во можност да влезат на пазарите за пристап како
резултат на мало но значително долготрајно зголемување на цените на
услугите за пристап.

5.35

АЕК ја разгледуваше претпоставката - при мало но значително зголемување
на цената на услугата пристап до јавна фиксна телефонска мрежа дали ќе
предизвика корисникот да не ја користи воопшто услугата пристап, а да ја
користи само услугата повик преку јавна фиксна телефонска мрежа. Доколку

6

Commission recommendation on relevant product and service markets within the electronic
communications sector susceptible to ex ante regulation in accordance with Directive 2002/21/EC
of the European Parliament and of the Council on a common regulatory framework for electronic
communications networks and services from 28.12.2007 and Explanatory note
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корисникот, како резултат на зголемување на цената за пристап, одлучи да не
ја користи повеќе услугата пристап до јавна фиксна телефонска мрежа тогаш
нема да може да ја користи услугата повик, односно без пристап не може да
оствари повик кон друг краен корисник. Со услугата пристап корисникот се
поврзува на јавната телефонска мрежа и таа претставува основен технички
услов за да може да ја користи услугата повик.
5.36

АЕК врз основа на доставените податоци од нотифицираните оператори
констатираше дека нови пакети на врзани услуги на пристап и јавно достапни
телефонски услуги за резиденцијални и деловни крајни корисници. За
фиксен месечен надоместок кој му се нуди на претплатникот, истиот купува
месечна претплата за пристап и определен пакет од јавно достапни
телефонски услуги кој ги задоволува индивидуални потрошувачки навики.
Бидејќи тие пакети на врзани услуги се понудени од страна на операторите во
втората половина од 2008 година АЕК со оваа анализа не може да го процени
влијанието на овие пакети врз пазарот. АЕК ќе продолжи да ја следи
понудата на овие пакети со цел да процени дали понудата на вакви пакети
има влијание врз конкуренцијата од аспект на понудата.

5.37

Анализирајќи ги услугите на пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна
локација и услугите за повик од аспект на техничките компоненти на
релевантните услуги, нивните компоненти и типичните услови на нивната
наменска употреба АЕК заклучи дека основната функционалност на услугите
за пристап и јавно достапни телефонски услуги е различна. Услугата на
пристап е услуга на поврзувањето до јавна телефонска мрежа на фиксна
локација која му овозможува на крајниот корисник да иницира и/или прима
локални, национални, меѓународни јавно достапни телефонски услуги, да
иницира и/или прима факс и други поврзани услуги. Услугите за јавно
достапни телефонски услуги на фиксна локација се услуги за оригинирање
на локални, национални и меѓународни јавно достапни телефонски услуги.
Врз основа на целта за која се набавуваат услугите АЕК заклучи дека истите
не можат да бидат супститути.

Од аспект на понудата
5.38

Додека сите оператори кои обезбедуваат услуга на пристап до јавна
телефонска мрежа на фиксна локација воедно обезбедуваат услуги на јавно
достапни телефонски услуги обратно не сите оператори кои обезбедуваат
услуги на јавно достапни телефонски услуги можат да обезбедат услуга на
пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација. АЕК со оваа анализа

____________________________________________________________________________
Страна 28 од 131

Нацрт документ за анализа на Пазар 1- Пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација за
резиденцијални крајни корисници и Пазар 2- Пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација
за деловни крајни корисници

ја разгледа можноста да операторите кои обезбедуваат услуги на јавно
достапни телефонски услуги
влезат на пазарот за пристап до јавна
телефонска мрежа на фиксна локација во времетраење на оваа анализа. Ако
еден хипотетички монополист на пазарот за пристап до јавна телефонска
мрежа на фиксна локација посегне кон мало, но значително долгорочно
зголемување на цената на услугата за пристап операторите кои обезбедуваат
единствено услуги на јавно достапни телефонски услуги нема да бидат во
можност да го преориентираат своето производство, со цел да обезбедат
услуга на пристап. Имајќи ја економијата на обем и трошоците кои во
нормални услови се рентабилни на долг рок, инаку напуштањето на пазарот
пред тој временски период ќе претставуваат загуба (sunk costs) неопходни за
градење на пристапна мрежа, АЕК смета дека не постои реална можност за
супституција на страната на понудата.
Заклучок
5.39

Врз основа на претходните проценки, АЕК смета дека услугите за пристап до
јавна телефонска мрежа на фиксна локација и услугите за јавно достапни
телефонски услуги на фиксна локација не преставуваат супститути. Врз
основа на тоа, услугите за пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна
локација и услугите за јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација
не се обезбедуваат во ист релевантен пазар. Истите преставуваат
комплементарни услуги.

Прашање бр.3 – Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку не се
согласувате Ве молиме да образложите?

Коментар од Македонски Телеком:
МКТ смета дека услугата пристап до јавна телефонска мрежа и услугата повик
преку јавна фиксна телефонска мрежа треба да бидат еден ист пазар. Како што АЕК
констатира во овие анализи (Точка 5.17), сите компании кои обезбедуваат пристап
воедно обезбедуваат и локални, национални и меѓународни јавно достапни
телефонски услуги за резиденцијални и деловни крајни корисници.
Дополнително, имајќи ја во предвид бизнис стратегијата на најголем дел од
операторите во земјата, пакетите на услуги (Bundle) започнуваат да имаат
значителна улога во портфолиото на услуги на операторите. Пакетите на услуги се
состојат од неколку услуги - две, три, четири за кои корисникот плаќа една цена и
истите вклучуваат пристап, телефонска услуга и/или ТВ услуга. Согласно и точка 3.2
од Препораките на Европската комисија за релевантни пазари на услуги може да се
случи пакетот на услуги да стане еден релевантен пазар.
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Поради ова сметаме дека пазарите за пристап и телефонски услуги треба да бидат
ист пазар.
Одговор на коментар:
АЕК анализата на релевантните пазари, содржана во овој документ ја споведе врз
основа на ЗЕК земајќи ја во предвид и Препораката за релевантни пазари од 2007
година како и останатата европска регулаторна рамка, наведена во точка 5.3 од
овој документ. Анализирајќи ги услугите на пристап до јавна телефонска мрежа
на фиксна локација и услугите за повик од аспект на техничките компоненти на
релевантните услуги, нивните компоненти и типичните услови на нивната
наменска употреба АЕК заклучи дека основната функционалност на услугите за
пристап и јавно достапни телефонски услуги е различна. Услугата на пристап е
услуга на поврзувањето до јавна телефонска мрежа на фиксна локација која му
овозможува на крајниот корисник да иницира и/или прима локални, национални,
меѓународни јавно достапни телефонски услуги, да иницира и/или прима факс и
други поврзани услуги. Услугите за јавно достапни телефонски услуги на фиксна
локација се услуги за оригинирање на локални, национални и меѓународни јавно
достапни телефонски услуги. Врз основа на целта за која се набавуваат услугите
АЕК заклучи дека истите не можат да бидат супститути туку се комплементарни
услуги. АЕК ќе продолжи и понатаму да го следи развојот на овие релевантни
пазари, како и европската пракса и искуство во овој домен.
Проценка дали услугата за пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна
локација за резиденцијални крајни корисници и услугата на пристап до јавна
телефонска мрежа на фиксна локација за деловни крајни корисници се
обезбедуваат во ист релевантен пазар

Од аспект на побарувачката
5.40

Земајќи ги во предвид карактеристиките на услугите кои се обезбедуваат на
овие пазари во основа нема јасна разлика помеѓу обезбедувањето на јавно
достапни телефонски услуги на фиксна локација наменети за
резиденцијални или деловни корисници респективно, воедно и од аспект на
услугата на пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација и
услугата за обезбедување на јавно достапни телефонски услуги на фиксна
локација. Резиденцијалните крајни корисници како и деловните крајни
корисници можат да купат почетно приклучување на PSTN- аналогна фиксна
телефонска мрежа и ISDN- дигитална фиксна телефонска мрежа со плаќање
на еднократниот надомест за почетно приклучување од стандардниот
ценовник. Во моментот, еднократниот надомест за почетно приклучување за
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PSTN фиксна линија е еднаков за резиденцијални и деловни корисници
додека надоместокот за месечната претплата по приклучок зависи од
статусот на претплатникот односно дали истиот преставува резиденцијален
или деловен краен корисник. Од друга страна, некои од видовите на услуги (со
нејзините технички карактеристики) е наменета исклучиво за еден сегмент
од вкупните крајни корисници. На пример, услугата за пристап која се
обезбедува преку ISDN 30B+D е понудена исклучиво на деловните крајни
корисници. Ова е резултат на различните потреби на потрошувачите од
аспект на побарувачката.
5.41

Во корпоративната стратегија на операторите, во нивната продажба,
маркетинг и грижа за корисници присутно е постоење на разлика помеѓу
резиденцијални и деловни крајни корисници. На пример, скоро сите
нотифицирани оператори предмет на анализата на нивните веб страници
имаат различни категоризации за резиденцијални и деловни крајни
корисници. Освен тоа, постојат различни услови за склучување на договор и
различни ценовни структури, вклучувајќи ги и попустите.

5.42

Ценовната структура и шемата на попусти кои се даваат на деловните крајни
корисници вообичаено зависат од големината на компанијата, бројот на
пристапни линии, обемот на сообраќај, потрошувачките навики, приходите,
времетраењето на договорот и други услови и вообичаено се определуваат со
директно преговарање помеѓу операторот и деловниот корисник. Едно
домаќинство не поседува капацитет да направи значителен обем на
сообраќај кој кореспондира со обемот на сообраќај кој го прават деловните
корисници и следствено на тоа не обезбедува значителен приход по единица
домаќинство кој ќе му оневозможи како резиденцијален претплатник да се
здобие со еднаков попуст како деловниот корисник. Од аспект на понудата,
повеќето деловни понуди се прилагодени на специфичните потреби на
деловните крајни корисници (капацитетот, дополнителни услуги,
потрошувачки навики и квалитативни барања). Кај деловните претплатници,
телефонските линии се интегрален дел од вкупното телекомуникациски
решение (говор и пренос на податоци, VPN...) ко е го прави тешко веројатно
разгледувањето на можноста за преориентирање на една или повеќе
конекции во случај на мало но значително долготрајно зголемување на
цената на услугата за пристап за деловни претплатници. Следствено, некои
од дополнителните услуги кои се нудат на пазарот за деловни корисници не
се предмет на понуда на пазарот за резиденцијални корисници бидејќи
истите не се релевантни ако крајниот корисник има една конекција односно
една фиксна линија.
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5.43

При оваа анализа, oд особено значење е да се земат во предвид и крајните
корисници кои се на маргината на поделбата на резиденцијални и деловни
крајни корисници. Имено, постојат крајни корисници како на пример трговецпоединец или вработени корисници кои имаат избор дали да си ја обезбедат
услугата за пристап како резиденцијални или деловни корисници. Од особено
значење се информациите од операторите, предмет на анализата во врска со
потребните документи за склучување на договор, односно дали поделбата на
резиденцијален или деловен корисник ја добива врз основа на дата на раѓање
и адреса на живеење или документ за докажување на правниот статус на
компанијата. Бидејќи обемот на сообраќај на оваа група на корисници е
значително помал во однос на големи компании, произлегува дека е
навистина тешко на генерална основа да се категоризира оваа категорија на
крајни корисници. Истите се крајни корисници, кои се на границата да бидат
категоризирани како резиденцијални или деловни, а во голем дел зависи од
информираноста на корисникот за цените на понудените услуги за
резиденцијални наспроти деловни корисници, и обратно како и неговата
перцепција за бенефитот кој би го остварил склучувајќи претплатнички
договор во определена категоризација на краен корисник.

Од аспект на понудата
5.44

Корпоративната стратегија на операторите, разгледувана од аспект на
понудата може да биде насочена кон определена група на крајни корисници,
резиденцијални и деловни. Сите нотифицирани оператори, предмет на
анализата обезбедуваат услуга за пристап до јавна телефонска мрежа за
резиденцијални а воедно и за деловни корисници. Но, секоја компанија може
да таргетира определена група на корисници, нудејќи различни понуди (од
аспект на ценовна структура, шема на попусти...) со цел да привлече
таргетирана група на корисници. Во временската рамка за оваа анализа,
новопојавените алтернативни оператори кои обезбедуваат услуги за пристап
до јавна телефонска мрежа на фиксна локација главно од втората половина
на 2008 година, се веќе етаблирани оператори кои нудат електронски
комуникациски услуги на останатите пазари на електронски комуникации.
Со отпочнувањето на обезбедувањето на услугите, предмет на оваа анализа
истите се фокусирани кон двете групи на корисници, резиденцијални и
деловни респективно. Но, податоците кои беа доставени од операторите
покажуваат дека алтернативните оператори имаат 1,29% од активни фиксни
линии обезбедени на деловните корисници на 31.12.2008 година. Податоците
се презентирани подолу во текстот. АЕК во иднина ќе го следи развојот на
операторите и услугите што тие ги обезбедуваат на овие релевантни пазари,
воедно и од аспект на идните стратегиски планови за таргетирање на
определена група на корисници.
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5.45

Понудата на услугата за пристап за резиденцијални корисници и пристап за
деловни крајни корисници, како што е претходно објаснето е базирана на
различни бизнис модели и различни стратешки определби. Различни
фактори, како на пример број на вработени, организациона шема, асортиман
на понуда, пакети на услуги, продажна мрежа, дистрибутивна мрежа,
дополнително и техничка и административна поддршка на системот
значително се разликува кај оператор кој таргетира резиденцијални наспроти
деловни корисници, и обратно за разлика од оператор кој ја обезбедува
услуга генерално за двете категории на корисници. Имајќи ги овие фактори
во предвид, АЕК процени дека операторот кој обезбедува услуги за една од
двете групи на крајни корисници, доколку одлучи да ја прошири својата
понуда и ја обезбедува услугата и на другата група на корисници, истиот нема
се соочи со значителни трошоци за реструктуирање на својата понуда заради
обезбедување на услуги на пристап за резиденцијални и деловни крајни
корисници, како целина.

5.46

При понатамошната проценка дали услугата на пристап до јавна телефонска
мрежа на фиксна локација за резиденцијални и деловни крајни корисници се
обезбедуваат на ист пазар АЕК ја зема во предвид и Препораката за
релевантни пазари и производи и услуги од Европската Комисија 5.

5.47

Понатаму, ако се разгледува пазарот на пристап како еден пазар во кој се
обезбедува услугата на пристап и за резиденцијални и за деловни корисници
се зема во предвид и натамошна сегментација на пазарот на ниско и високо
ниво на пристап кој успешно ги одсликува различните потреби на пристап на
поголеми и помали корисници, примарно дефинирајќи ги според условите на
услуга што ја користат, а не според други особености што би можеле да ги
имаат како заеднички. Од претходно елаборираното, може да се забележи
дека корисниците на услугата пристап од повисокото ниво на пристап
најверојатно нема да бидат резиденцијални корисници, додека пак на
ниското ниво на пристап ќе има и резиденцијални и деловни корисници. АЕК
заклучува дека многу попогодно е дефинирањето на пазарот во услови на
типот на продуктот и/или услугата што се обезбедува отколку видот на
корисникот, и дека пристапот на резиденцијалните и деловните корисници
не треба да биде дефиниран како услуга која се обезбедува во одделни пазари.

5.48

Исто така треба да се забележи дека размислувањето за одделни пазари за
резиденцијални и деловни корисници е релевантно во однос на ниското ниво
на пристап, додека високото ниво на пристап се состои само од деловни
корисници. Анализата покажува дека не би требало да има диференцијација
помеѓу резиденцијални и деловни корисници во поглед на дефинирањето на
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услугите во релевантниот пазар, предмет на оваа анализа како и во однос на
цената за еднократен и/или месечен надоместок за обезбедување на услугата.
5.49

Анализата на AEK за деловни и резиденцијални корисници и нивниот
пристап на ниското ниво на пазарот за малопродажба индицира дека нема
разлика во условите во однос на цената за еднократниот надоместок додека
кај цената за месечниот надомест постои разлика дали услугата се
обезбедува на резиденцијален или деловен корисник. Но, АЕК смета дека не
треба да има разлика во понудата. Економијата на понуда за деловни и
резиденцијални корисници сугерира дека е релативно лесно за добавувачот
да ги опслужува и двата видови на корисници, како одговор на хипотетичко
зголемување на цената за еден вид на корисник.

5.50

Се забележува дека побарувачката за пристап се разликува од побарувачката
за повици. Како за пример, мал деловен корисник ќе го плати еднократниот
надоместок на ист начин, по исти услови и за иста намена како и
резиденцијален корисник. Сепак, кога станува збор за реализирани повици,
концептот на мал деловен корисник се разликува од резиденцијален
корисник, и видовите на пакети специјално наменети за повици, можат да
направат разлика.

5.51

АЕК сугерира да постои потреба од сегментирање на пазарот по видот на
производот и/или услугата а не врз основа на видот на корисникот.

5.52

Затоа, како заклучок, АЕК предлага да постои единствен пазар за
резиденцијални и деловни корисници. Како што претходно споменавме,
Европската Комисија
го поддржува овој пристап во Препораката за
6
релевантни пазари .

Заклучок
5.53

Врз основа на претходните проценки, АЕК смета дека услугата за пристап за
резиденцијални корисници и пристап за деловни крајни корисници се
обезбедуваат на ист релевантен пазар.

Прашање бр.4 – Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку не се
согласувате Ве молиме да образложите?
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Коментар од Македонски Телеком:
Во однос на прашањето дали услугата пристап до јавна телефонска мрежа на
фиксна локација за резиденцијални и за деловни корисници се обезбедува во ист
релевантен пазар, сметаме дека и во случај да услугата пристап за
резиденцијални и деловни корисници биде еден пазар, не би требало да има
еднакви надоместоци за резиденцијалните и деловните крајни корисници.
Како што беше аргументирано во горниот дел Различни надоместоци за
резиденцијални и деловни корисници, има неколку причини зошто истото да не
биде случај:
• Трошковна оправданост
• Деловните корисници за својот надомест добиваат повеќе отколку
резиденцијалните корисници
• Различно ценовно позиционирање од аспект на споредливи земји
(benchmark)
• Ризик од истиснување на маргините на алтернативните пазари
• Бизнис стратегија на компанијата.

Одговор на коментар:
Во однос на ставот на Македонски Телеком дека услугата пристап до мрежа на
фиксна локација за резиденцијални и деловни претплатници се обезбедуваат на
различни пазари од причини што трошоците за обезбедување на услугата се
различни (поради постоење на дополнителни услуги и повеќе сообраќајни
ресурси) АЕК смета дека истите се обезбедуваат на ист релевантен пазар
односно смета дека постои еден единствен пазар за резиденцијални и деловни
корисници, односно предлага сегментирање на пазарот на ниско и високо ниво
на пристап. АЕК смета дека не би требало да има диференцијација помеѓу
резиденцијални и деловни корисници во поглед на дефинирањето на услугите
во релевантниот пазар, предмет на оваа анализа како и во однос на цената за
еднократен и/или месечен надоместок за обезбедување на услугата. Ова е од
аспект на дефинирање на пазарот. Нивото на цената на услугата, во согласност
со обврската за регулирање на малопродажни цени, како е подоле образложено
ќе биде определена врз основа на пропишана методологија , а во согласност со
член 49 од ЗЕК.
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Проценка на понатамошна сегментација на пазарот за пристап до јавна
телефонска мрежа на фиксна локација за резиденцијални и деловни корисници

5.54

Врз основа на претходната проценка, АЕК смета дека услугата за пристап за
резиденцијални корисници и пристап за деловни крајни корисници се
обезбедуваат на ист релевантен пазар, АЕК во продолжение ќе направи
проценка дали има потреба од понатамошна сегментација на пазарите за
пристап.

5.55

Различна инфраструктура и технологија може да се употреби со цел да се
понуди услуга на пристап на јавна телефонска мрежа на фиксна локација за
резиденцијални крајни корисници. Резиденцијалните крајни корисници кои
ја користат услугата за пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна
локација имаат пристап преку мрежата на Македонски Телеком и останатите
оператори кои користат други технологии за обезбедување на услугата.
Имено, крајните корисници на Македонски Телеком имаат можност да купат
пристап во форма на аналогна PSTN линија или дигитална ISDN линија.
Секако, како што е наведено погоре постојат и други алтернативни форми на
пристап кои се користат за обезбедување на услугата, како на пример
пристап преку коаксијален кабел преку кабелските мрежи за дистрибуција
на радио- телевизиски програми и пристап преку различни технологии на
безжични мрежи.

5.56

Земајќи ги во предвид податоците доставени од операторите, Македонски
Телеком на 31.12.2006 година има 430.089 PSTN линии од вкупните 433.180
линии (PSTN + ISDN), кои PSTN преставуваат 99% од вкупните линии за
резиденцијални корисници на операторот. Во 2006 година мал број на
претплатници ја замениле нивната PSTN линија со ISDN линија. На 31.12.2006
година бројот на ISDN резиденцијални активни линии изнесува 3041, во 2007
година опаѓа на 2582 да на 31.12.2008 година изнесува 1944 активни линии што
преставува опаѓање на активни ISDN линии од 2006 до 31.12.2008 година за
36%.

5.57

Иако ISDN линијата им овозможува на корисниците поголем број на услуги и
друга намена на употреба во споредба со аналогна PSTN линија (две линии и
побрз интернет) податоците покажуваат дека мал процент на
резиденцијалните крајни корисници во Македонија ги менуваат своите PSTN
линии со ISDN. Македонски Телеком согласно официјалниот ценовник 7 не

Цените наведени во документот се цени без вклучен ДДВ од официјалниот ценовник на
релевантниот оператор

7
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наплатува за мрежниот уред (кој го дава на користење на претплатникот).
Произлегува дека не постојат определени трошоци за миграции односно
замена на PSTN линија со ISDN линија, освен стварните трошоци кои ги
вклучуваат трошоците за обезбедување на приклучокот од постојниот извод
до приклучното место во просториите на претплатникот.
5.58

Надомест за почетно приклучување на аналогна мрежа односно PSTN линија
согласно официјалниот ценовник на Македонски Телеком изнесува 1240
денари додека за ISDN (2B+D) изнесува 3700 денари што е за скоро 200 %
поголем износ на еднократен надомест. Месечната претплата за PSTN линија
изнесува 399 денари додека за ISDN изнесува 694 денари. Праксата покажува
дека најверојатна причина за крајните потрошувачи да не посегнуваат кон
миграција на својата PSTN линија со ISDN линија е резултат на задоволена
потреба од користење на PSTN линија не земајќи ги во предвид бенефитите
кои би ги имале доколку поседуваат иста (нема потреба до дополнителни
услуги). Крајните корисници како главна причина за задржување на својата
PSTN линија го наведуваат задоволството од квалитетот и обемот на услугата
која ја користат за говор. Имено, со развојот на широкопојасниот пристап до
интернет крајните корисници имаат пристап до интернет преку други
технологии. АЕК забележува дека изборот за користење на услугата пристап
за резиденцијални корисници генерално се прави врз основа на проценка која
понуда најдобро ги задоволува индивидуалните потреби во однос на цената.
Генерално, бројот на активни фиксни линии во разгледуваниот период опаѓа.
Во периодот од 2006 до 31.12.2008 година бројот на активни фиксни линии
(PSTN + ISDN (резиденцијални)) забележува опаѓање од 14 %. Со оглед на
проценката дека доколку операторот посегне кон мало но значително
зголемување на цената (еднократниот надомест и месечната претплата) на
една PSTN резиденцијална линија тогаш тоа зголемување ќе ги поттикне
крајните корисници да мигрираат кон користење на ISDN линија.

5.59

Во продолжение, АЕК ќе направи проценка дали услугата за пристап до јавна
телефонска мрежа на фиксна локација која се обезбедува преку
алтернативните технологии за пристап до мрежа на фиксна локација
(кабелски мрежи и безжични мрежи) преставуваат супститути на ISDN и/или
PSTN пристапот. Имено, со појавување на алтернативните оператори на
пазарите за пристап крајните корисници посегнаа кон раскинување на
договорите со Македонски Телеком и склучување на договор за користење на
услугата на пристап (воедно и услугите за јавно достапни телефонски услуги)
со алтернативните оператори. Податоците покажуваат дека во
разгледуваниот период од 2006 до 31.12.2008 година бројот на активни фиксни
линии (резиденцијални) забележува опаѓање од 14 %. Тоа значи дека 59.944
резиденцијални претплатници го раскинале договорот за обезбедување на
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услугата со Македонски Телеком. Алтернативните оператори на 31.12.2008
година имаат вкупно 26.629 резиденцијални претплатници. Намалувањето на
бројот на резиденцијални претплатници на сметка на нивниот број кај
алтернативните оператори индицира дека истите преминале кон користење
на услугите од алтернативните оператори, без да има промена на цената на
услугата што ја нуди Македонски Телеком. Кабелските оператори кои
обезбедуваат услуга на пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна
локација (и услуги на јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација)
оперираат со цени и услови кои значително не отстапуваат од оние што ги
нудат операторите што ја обезбедуваат услугата на пристап преку PSTN/ISDN.
Услугата функционално кореспондира со функционалноста на телефонскиот
апарат што се користи за PSTN/ISDN пристап, и воедно користењето на
услугите за јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација од страна
на претплатниците преку преку пристап преку коаксијален кабел во случај на
телефонија преку кабелска мрежа не се разликува од користењето на
услугите преку PSTN/ISDN пристап. Бидејќи не е неопходно да се набавува
нов телефонски апарат, трошокот за замена од PSTN/ISDN кон пристап преку
кабелска мрежа е значително мал. Можеби нерелевантно за оваа анализа, но
кабелските мрежи се користат за пристап и кон други услуги (ТВ, интернет).
Бидејќи постои супституција на страната на побарувачката за услугата за
пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација АЕК смета дека сите
услуги за пристап, независно од технологијата која се користи за нејзиното
обезбедување, припаѓаат на еден релевантен пазар.
5.60

Во проценката на понатамошна сегментација на пазарот за пристап до јавна
телефонска мрежа на фиксна локација може да се додаде дека деловните
корисници имаат повеќе услуги на располагање од резиденцијалните
корисници. Како додаток, покрај PSTN и ISDN 2B+D, ISDN 30B+D е исто така
достапен на деловните претплатници. Освен тоа, до јавна телефонска мрежа
на фиксна локација деловните претплатници може да пристапат преку една
фиксна линија или како дел од PBX решение.

5.61

AЕК забележува дека PSTN, ISDN 2B+D и ISDN 30B+D еднакво ги
задоволуваат потребите за говорна телефонија, и воедно нема квалитативна
разлика во говорната телефонија од аспект на тоа со кое технолошко решение
се обезбедува истата. Всушност, деловните корисници имаат избор да се
одлучат помеѓу PSTN, ISDN 2B+D, ISDN 10B+D, ISDN 20B+D и ISDN 30B+D во
зависност од нивните потреби, бројот на линии, обем на сообраќај и
потрошувачките навики. АЕК за бележува дека изборот за користење на
услугата пристап за деловни корисници генерално се прави врз основа на
проценка која понуда најдобро ги задоволува индивидуалните потреби во
однос на цената. Врз основа на оваа претпоставка, произлегува дека мало но
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значително зголемување на цената на услугата ќе предизвика определен број
на деловни корисници да ја преиспитаат својата одлука за сопствените
потреби, земајќи ги во предвид понудените ценовни опции кои најефикасно
ја задоволуваат индивидуалната потреба.
5.62

Врз основа на овие проценки, АЕК предлага да во пазарот за пристап до јавна
телефонска мрежа на фиксна локација се вклучат две нивоа на пристап, и тоа:
Ниско Ниво на Пристап – во кои спаѓаат услуги преку комутирана
телефонска мрежа (PSTN), теснопојасен фиксен безжичен пристап
(FWA), пристап до мрежа адаптирана за обезбедување услуги на
фиксна локација (fixed GSM) пристап преку кабелска мрежа и ISDN
основен пристап (BRA);
 Високо Ниво на Пристап – вклучувајќи ги услугите на делумно
поделен пристап на ISDN (ISDN 10 и ISDN 20) и ISDN примарен пристап
(PRA).



Поделбата е направена врз основа на следните проценки:
5.63

Иако ISDN BRA, теснопојасниот FWA и PSTN пристап се функционално
заменливи, овие видови на пристап не се функционално заменливи со
делумно поделениот пристап на ISDN и ISDN PRA. За ISDN 10, ISDN 20 и ISDN
30, поголемиот број на канали значи дополнителна мрежна опрема – т.н. PBX
(Private Branch Exchange) – опрема која е потребна за да ги префрла повиците
на завршната мрежна точка од корисничка страна. Дополнителните услуги
можат да бидат користени со PBX уред за да дозволат одредени
дополнителни особености често поврзани со приватните мрежи, како и
проценката дека пораст на цената на аналогната фиксна телефонска линија
може да доведе до тоа да корисниците се одлучат за алтернативи на PSTN
пристапот, или од други оператори, или преку ISDN BRA. Разликата на цената
за обезбедување на услугите помеѓу високото ниво на ISDN пристапот и
останатите PSTN пристапи оди во прилог на потребата од сегментирање на
пазарот за пристап на ниско и високо ниво на пристап.

5.64

Стратегијата од страна на понудата е таква што понудата на BRA е многу
слична со понудата на PSTN пристапот, наспроти пристапите за ISDN 10, ISDN
20 и ISDN PRA и нивните продукти (кои нудат поголем број на линии).
Причината за тоа е понудата за повисок степен на ISDN е предоминантен
преку директен пристап до корисниците и се прилагодува на нивните
потреби. Тоа пак води до заклучок дека АЕК треба да ги разгледува
повисоките нивоа на ISDN пристапот како посебен сегмент од пазарот за
пристап, гледано од аспект на понудата.
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Заклучок
5.65

Како што е наведено погоре, Европската Комисија во Препораката за
релевантни пазари го подржува пристапот на дефинирање на пазарот од
аспект на пристапните производи и/или услуги наспроти видот на
корисниците. Ова особено поради фактот дека слични продукти (посебно при
PSTN линиите) често се користат од резиденцијални и деловни корисници,
така да обезбедувачите на услугите на деловните корисници би можеле
генерално да ги пренасочат своите понуди кон резиденцијалните корисници,
но тоа пак ќе влијае на зголемување на цената за резиденцијалните
корисници и обратно. На таа основа Комисијата на ЕУ, а воедно и АЕК,
предлага да се дефинира еден единствен пазар за резиденцијални и деловни
корисници, односно предлага сегментирање на пазарот на ниско и високо
ниво на пристап. АЕК смета дека не би требало да има диференцијација
помеѓу резиденцијални и деловни корисници во поглед на дефинирањето на
услугите во релевантниот пазар, предмет на оваа анализа како и во однос на
цената за еднократен и/или месечен надоместок за обезбедување на услугата.

Прашање бр.5 – Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку не се
согласувате Ве молиме да образложите?

Коментар на Македонски Телеком:
Различни надоместоци за резиденцијални и деловни корисници

Во Точка 5.64 АЕК предлага да се дефинира еден единствен пазар за
резиденцијални и деловни корисници, односно сегментирање на пазарот на
високо и ниско ниво на пристап и во Точка 5.48 укажува дека не треба да има
разлика како во еднократниот така и во месечниот надомест за пристап помеѓу
резиденцијални и деловни корисници. Би сакале да образложиме зошто има
разлика во надоместоците за пристап за резиденцијални и деловни корисници и
што би значело доколку се изедначат.
Моментално, во претплатата за деловни корисници за секој корисник вклучени се
дополнителни услуги (VAS) кои го зголемуваат трошокот за обезбедување на
услугата. Обезбедувањето на ПСТН/ИСДН пристап за деловните корисници во
себе содржи претходно планирање на мрежните/сообраќајните ресурси на
ПСТН/ИСДН мрежата на МКТ, според кои за деловните корисници се обезбедени
значително повеќе сообраќајни ресурси поради тоа што деловните корисници на
МКТ имаат
повеќе сообраќај од резиденцијалните корисници и тоа во
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специфичен временски период (период на оптовареност) и затоа во планирањата
за нив е потребно да се обезбедат повеќе сообраќајни ресурси, што директно
влијае на трошокот на услугата а оттука и на цената на услугата. Исто така, во
претплатата за деловните корисници е вклучена грижа за корисникот (Customer
Care) од повисок степен на начин што деловните корисници пред сè големите
корисници, имаат 24/7 поддршка, подготовка на посебни решенија адаптирани за
корисникот и слично.
Најважен аргумент кој укажува за ризикот од потенцијалното изедначување на
надоместоците за резиденцијални и деловни корисници е дека со истото може да
се предизвика т.н истиснување на маргината на алтернативните оператори
имајќи го во предвид соодносот на големопродажните и малопродажнните цени
на МКТ што е во спротивност со Законот за електронски комуникации и Законот
за заштита на конкуренција. Имено, со евентуалното намалување на месечната
претплата за деловни корисници би се намалила маргината што ја имаат
алтернативните оператори со користење на големопродажната услуга разврзан
пристап на локална јамка и со користење на големопродажната услуга за
изнајмување на големо на претплатничка линија што ќе влијае врз намалување на
конкурентноста на пазарот. Од овие причини потенцијалното изедначување на
надоместоците за резиденцијални и деловни корисници би значело одредени
нарушувања на пазарот како на големопродажно така и на малопродажно ниво.
Различното позиционирање на надоместоците за пристап за резиденцијални и
деловни корисници е дел и од бизнис стратегијата на операторите на телефонски
услуги, не само во земјата туку и кај странските оператори во земјите од ЕУ и
покрај тоа што се дел од еден релевантен пазар.

Евентуалното изедначување на месечната претплата во РМ би
значело изедначување на најниско ниво во споредба со сите

* Приказ изработен од страна на МКТ. Извор: PROGRESS REPORT ON THE SINGLE
EUROPEAN ELECTRONIC COMMUNICATIONS MARKET 2008 (14th REPORT)
Врз основа на податоци од 14-от репорт на Европската Комисија за развој на
пазарот за електронски комуникации за 2008 година, МКТ изработи графикон
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(погоре) со споредба на месечната претплата за резиденцијални и деловни
корисници. Забележливо е дека месечната претплата од вкупно 27 земји е еднаква
само во следниве 7 земји: Ирска, Данска, Словенија, Германија, Луксембург, Кипар
и Грција и притоа нивото на месечните претплати во овие земји е на значително
повисоко ниво од РМ. Кај сите останати земји има разлика во месечната
претплата за резиденцијални и деловни корисници!

Одговор на коментар:
Во однос на ставот на Македонски Телеком дека услугата пристап до мрежа на
фиксна локација за резиденцијални и деловни претплатници се обезбедуваат на
различни пазари од причини што трошоците за обезбедување на услугата се
различни (поради постоење на дополнителни услуги и повеќе сообраќајни
ресурси) АЕК смета дека истите се обезбедуваат на ист релевантен пазар
односно смета дека постои еден единствен пазар за резиденцијални и деловни
корисници, односно предлага сегментирање на пазарот на ниско и високо ниво
на пристап. АЕК смета дека не би требало да има диференцијација помеѓу
резиденцијални и деловни корисници во поглед на дефинирањето на услугите во
релевантниот пазар, предмет на оваа анализа како и во однос на цената за
еднократен и/или месечен надоместок за обезбедување на услугата. Ова е од
аспект на дефинирање на пазарот. Нивото на цената на услугата, во согласност
со обврската за регулирање на малопродажни цени, како е подоле образложено
ќе биде определена врз основа на пропишана методологија , а во согласност со
член 49 од ЗЕК.
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Проценка дали услугата за пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна
локација и услугата за пристап до јавни мобилни комуникациски мрежи се
обезбедуваат во ист релевантен пазар
Од аспект на побарувачката

5.66

Со одлуката за утврдување на релевантни пазари, а воедно и во Препораката
на Европската комисија5 се дефинирани различни пазари за пристап до јавна
телефонска мрежа на фиксна локација и пазар за пристап до јавни мобилни
комуникациски мрежи. При проценката дали услугата за пристап до јавна
телефонска мрежа на фиксна локација и услугата за пристап до јавни
мобилни комуникациски мрежи се обезбедуваат на ист релевантен пазар
АЕК ќе утврди во која мера крајните корисници се одлучуваат да пристапат
до јавни мобилни комуникациски мрежи за разлика од јавна телефонска
мрежа на фиксна локација како и во која мера крајните корисници го гледаат
пристапот до јавни мобилни комуникациски мрежи како супститут за
пристапот до јавна телефонска мрежа на фиксна локација.

5.67

АЕК со оваа анализа врши проценка дали услугите што се обезбедуваат на
пазарите за пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација и
пазарот за пристап до јавни мобилни комуникациски мрежи се обезбедуваат
на ист релевантен пазар односно се меѓусебно супститубилни. Клучна
карактеристика е мобилноста, така да произлегува дека пристапот се третира
без оглед на локацијата. Како резултат на таа карактеристика, иако слични
услуги можат да бидат обезбедени на двата пазара, услугата на пристап до
мрежа на фиксна локација и услугите на јавно достапни телефонски услуги
на фиксна локација по дефиниција не ја содржат карактеристиката на
целосна мобилност.

5.68

Меѓутоа, постои можност крајните корисници да вршат супституција
единствено во една насока, односно да го супституираат пристапот на фиксна
локација со пристап до мобилни комуникациски мрежи. Од технички аспект,
пристапот до мобилна мрежа може да го супституира пристапот до фиксна
локација бидејќи крајните корисници можат да пристапат до мрежа заради
иницирање и примање на повици исто како што би пристапиле користејќи
фиксна конекција. Областа на функционалност, каде АЕК ја гледа
забележливата разлика помеѓу услугите на пристап, предмет на оваа
проценка е квалитетот на услугата и ширината на опсег за пренесување на
податоци. Како индикатор за значењето на квалитетот на услугата,
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испитувањето на јавното мислење 8 покажа дека 85% од испитаниците се
задоволни од квалитетот на услугите понудени од операторот на фиксан
телефонија кој им ги обезбедува услугите. 32% од испитаниците кои не
поседуваат фиксна телефонска линија во домаќинството ја наведуваат како
причина употребата на мобилни телефони. Но, од друга страна при
испитување на 80 % од целата популација (популација која користи мобилен
телефон) на прашањето колку често телефонирате од мобилен на фиксен
телефон 27% одговараат никогаш, 20 % секогаш кога имам потреба а 53% само
во посебни случаи односно само кога мораат. Аспектот на ширина на опсег е
релевантен особено за услугите за пренос на податоци. Во моментов, краен
корисник кој има пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација
воедно може да ја користи услугата на dial-up интернет пристап. АЕК
забележува дека влезот на 3G го подобри квалитет на услугите и ширината на
мобилните услуги, но во моментот и за временската рамка на оваа анализа,
пристапот до интернет со користење на пристап до мобилна мрежа наспроти
фиксна мрежа најверојатно ќе остане процентуално помал.
5.69

Во моментот, не е веројатно дека крајните корисници што користат фиксна
линија со цел остварување на повици и теснопојасен пристап до интернет го
сметаат за близок супститут пристапот до мобилна мрежа.

5.70

Проценката на супституцијата на страната на побарувачката го зема во
предвид влијанието на зголемувањето на цената на услугата за пристап до
јавна телефонска мрежа на фиксна локација и воедно аспектот во која мера
корисникот би го заменил пристапот до фиксна мрежа со пристап до
мобилна мрежа.

5.71

Навистина е тешко да се направи споредба помеѓу цената на пристап до
фиксна мрежа и цената на пристап до мобилна мрежа бидејќи пристапот до
мобилна мрежа вообичаено се обезбедува како услуга на пристап со вклучен
сообраќај или како pre- paid услуга која не појавува трошок за обезбедување
на пристап. Значајно е да наведе дека околу 86 % од активните претплатници
во мобилната телефонија користат pre- paid услуга. Бидејќи во мобилната
телефонија не се наплатува надомест за приклучување на мрежата тоа
резултира со различен аспект на вреднувањето на пристапот до фиксна
мрежа кој има посебен надоместок за приклучување.

5.72

Поради различната ценовна структура на услугите за пристап до фиксна и
мобилна мрежа помеѓу различните оператори, се јавува потешкотија за

Испитување на јавното мислење во однос на пазарот на електронски комуникации во
Македонија, Септемви 2009 година од страна на Strategic Marketing and Media Research
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разделување на побарувачката за пристап и побарувачката за повици.
Проценката на побарувачката за повици е разгледувана во Нацрт
документот- анализа на пазар 3-6. Во таа анализа се проценува дека цените за
оригинирање на повик од мобилна мрежа се значително повисоки во однос на
оригинирање на повик од мрежа на фиксна локација. Комбинирано со
високото ниво на осетливост на цените, овие разлики укажуваат дека не е
веројатно во временската рамка на оваа анализа крајните корисници на
фиксни линии да посегнат да се откажат од можноста да иницираат и
примаат повици преку откажување на користењето на фиксна линија во
значителен број. Имено, истражувањето на јавното мислење покажа дека 31%
од целата популација не поседува фиксна телефонска линија во своето
домаќинство. 35 % од нив како причина ја наведуваат неможноста за плаќање
на сметки (поседувавме, но не исклучија), 11% немаат потреба од телефон
бидејќи не поседуваат ниту фиксен ниту мобилен телефон и 32% ја исклучиле
откако почнале да користат мобилни телефони (останатите 22% наведуваат
причина како немање техничка можност и други причини за не поседување
на фиксна линија во нивното домаќинство). Од друга страна, 11 %од
популацијата која нема фиксна линија се изјасниле дека во наредните шест
месеци имаат намера да станат корисник на фиксна телефонија.
5.73

АЕК воедно забележува дека фиксната конекција е специфична за одредена
локација и една конекција може да се користи од повеќе крајни корисници
наспроти мобилната конекција која генерално се поврзува со еден
претплатник. Притоа, трошокот за обезбедувањето на една конекција на
фиксна локација може да се подели на повеќе крајни корисници.

5.74

Испитувањето на јавното мислење покажа дека крајните корисници
покажуваат високо ниво на осетливост на цените за обезбедување на
услугите. Имено, 50 % од популацијата која поседува фиксна телефонска
линија телефонира од фиксен на мобилен телефон во посебни случаи
односно само кога мора додека 35 % никогаш не телефонираат од фиксен на
мобилен телефон наспроти податокот дека 89% од популацијата која поседува
фиксна телефонска линија телефонира од фиксен на фиксен телефон
секогаш кога има потреба. Од аспект на наменската употреба на услугите,
предмет на оваа проценка, АЕК заклучи дека услугата за пристап до јавни
мобилни комуникациски мрежи не преставува супститут за услугата за
пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација. Истите преставуваат
комплементарни услуги.
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Од аспект на понудата
5.75

Супституција на страната на понудата би ги натерала мобилните оператори
да реагираат на зголемување на цената за обезбедување на услугата за
пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација или да се
преориентираат кон обезбедување на услуга која е супститубилна на
страната на побарувачката. Тешко е веројатно дека оператор кој обезбедува
услуга за пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација ќе изгради
потполно нова мобилна мрежа, и тоа најмалку поради регулираниот пристап
до спектарот, потребното време и трошоци.

5.76

Од другата страна, мобилен оператор кој размислува за влез на пазарите за
пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација и јавно достапни
телефонски услуги на фиксна локација ќе треба да обезбеди производ и/или
услуга која го задоволува квалитетот на фиксната линија, а воедно да
преставува супститут од аспект на цената. Ова бара изградба на пристапна
мрежа или развој на мобилен производ кој многу блиску наликува на
производот за пристап на мрежа на фиксна локација од аспект на цената и
квалитетот. Во Република Македонија, по извршена нотификација во
службената евиденција на АЕК на Оне како оператор на јавна фиксна
телефонска мрежа, истиот отпочна со обезбедувањето на производ ало ало
фиксна телефонија кој обезбедува пристап и јавно достапни телефонски
услуги на фиксна локација. Врз основа на претходно наведената
нотификација, АЕК го третира Оне како оператор кој ја обезбедува услугата
за пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација и е предмет на
оваа анализа. Производот ало ало кој Оне го обезбедува преставува услуга
што се обезбедува на релевантниот пазар за пристап и не се разгледува како
можен супститут на останатите услуги што се обезбедуваат од страна на
останатите оператори на пазарот за пристап.

Заклучок
5.77

Врз основа на претходните проценки, АЕК смета дека услугата за пристап до
јавна телефонска мрежа на фиксна локација и услугата за пристап до јавни
мобилни комуникациски мрежи не преставуваат супститути. Врз основа на
тоа истите не се обезбедуваат во ист релевантен пазар. Македонскиот пазар
на електронски комуникации покажа дека фиксните и мобилните услуги/
производи се комплементарни.
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Прашање бр. 6– Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку не се
согласувате Ве молиме да образложите?

Коментар од Македонски Телеком:
Како што може да се резимира од анализата на пазарот, несомнено е дека пазарот
за пристап до телефонска мрежа на фиксна локација бележи значителен тренд на
опаѓање. Бројот на корисници драстично се намалува, тоа може да се види и од
податоците од оваа анализа како и од бројот на корисници кои ги откажале услугите
на доминантниот оператор МКТ. АЕК во Точка 6.44 според анализата на податоците
укажува дека пазарот опаѓа! Во истата точка се констатира дека 32% од
испитаниците ја исклучиле фиксната телефонска линија откако почнале да
користат мобилни телефони. Оттука, нејасно е зошто во ваква ситуација АЕК од
оваа анализа на пазарите, која впрочем не е forward looking наметнува обврски на
операторот со значителна пазарна моќ и оди во насока на поголема регулација на
малопродажните пазари?!
Во Точка 5.58 изнесени се неколку аспекти кои ја аргументираат горната забелешка
и отвораат простор за подетална анализа. Со оглед на бројот на корисници кои ги
прикажува АЕК, се поставува едноставно прашање: доколку бројот на корисници на
МКТ за 2 години се намалил за 59.944 корисници (или 14%) а на алтернативните
оператори изнесува 26.629 корисници, тогаш каде е остатокот од 33.315 корисници,
кои за само 2 години ‘исчезнале од пазарот на фиксни говорни услуги’?! Дали
можеби некои оператори не доставиле целосни и вистинити податоци или пак тоа е
резултат на супституција од страна на мобилната телефонија? Каков и да е
одговорот, заклучокот е дека анализата не ја прикажува реалната слика на пазарот
(нема вистинити податоци и/или мобилната телефонија во голем степен
претставува супститут?).Иако АЕК во својата анализа говори дека цените за повици
кон фиксна мрежа и повици кон мобилни мрежи се различни и истите
повеќекратно се разликуваат, сепак од оваа табела очигледно е дека истото не е
случај кај корисниците кои многу повеќе користат телефонски услуги преку
мобилна мрежа отколку фиксни говорни услуги.
Просечен број на минути по претплатник
2008/IQ 2008/IIQ 2008/IIIQ
Т-Мобиле
221
282
314
Космофон 211
232
239
ВИП
75
71
89
МКТ
245
233
216

2008/IVQ
283
256
107
226

2009/IQ
275
259
201
218

2009/IIQ
337
448
255
190

2009/IIIQ
382
419
256
176
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*Податоците за мобилните оператори се од кварталните извештаи на АЕК, а за
МКТ се добиени согласно вкупниот појдовен сообраќај на МКТ и соодветниот број
на корисници за определениот квартал
Посебен аргумент кој говори во насока на супститабилноста со мобилната
телефонија е наведен во точка 6.44 од нацрт документот за анализа на пазарите 1
и 2, е тоа што 32% од испитаниците ја исклучиле фиксната телефонска линија
откако почнале да користат мобилни телефони! Поради ова сметаме дека
фиксните и мобилните услуги се супститабилни, што впрочем се случува и на
пазарот на говорни телефонски услуги и согласно истото неопходни се корекции
во заклучоците на анализите на релевантните пазари.
Одговор на коментар:
Во однос на податоците од испитувањето на јавното мислење, повеќепати
елаборирани во овој документ, а коментирани од страна на Македонски Телеком
го даваме следното појаснување: од вкупно 1.138 анкетирани граѓани на РМ, 111
лица се изјасниле дека го исклучиле својот фиксен телефон зарадик користење
на мобилен телефон, што преставува 9,8 % од вкупниот број на анкетирани. 69,1 %
се изјасниле дека користат фиксен телефон (786 испитаници), 10, 73% го
исклучиле својот телефон поради високи сметки или 122 граѓани , 3,45% немаат
потреба од телефон (39 граѓани), за 2,25% од испитаниците нема техничка
можност, 2,19 % не поседуваат фиксен телефон поради високи цени на
претплата/ разговор и останати причини за непоседување на фиксна линија. Врз
основа на тоа, коментарот на Македонски Телеком дека 32% од испитаниците ја
исклучиле својата фиксна линија не ја прикажува вистинската слика. Воедно,
повеќепати во документот беа елаборирани разликите помеѓу услугите од
фиксна мрежа и услугите од мобилна мрежа (наменската употреба на услугата,
ценовниот аспект...) кои укажуваат дека овие две услуги не се супститити една на
друга туку преставуваат комплементарни услуги. Ова наше согледување се
потврди со податоците добиени од испитувањето на јавното мислење.

Проценка на географскиот пазар
5.78

Релевантниот географски пазар го вклучува просторот во кој операторите и
давателите на услуги се инволвирани од аспект на понуда и побарувачка на
релевантни производи и услуги, во кој простор условите на конкуренција се
слични или доволно хомогени, и истите можат да бидат разграничени од
соседните простори во кои преовладуваат услови на конкуренција кои се
значително различни.
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5.79

Географската димензија на релевантните пазари се определува имајќи ги во
предвид подрачјето покриено со мрежа и постоењето на легални или други
регулаторни инструменти.

5.80

АЕК смета дека условите на понуда на услугата пристап се хомогени на
територијата на Република Македонија. Македонски Телеком има
национална телефонска мрежа и нуди пристап до јавна телефонска мрежа на
фиксна локација за резиденцијални и деловни крајни корисници по еднакви
цени на целата територија на Република Македонија. Со други зборови,
географската локација не е критериум за диференцирање на цените на
услугите што се обезбедуваат на овие пазари. Ова обезбедува силна
индикација дека географскиот пазар за пристап до јавна телефонска мрежа
на фиксна локација за резиденцијални и деловни крајни корисници треба да
ја вклучи целата територија на земјата. Исто така, услугата на изнајмување на
големо на претплатнички линии им овозможува на останатите оператори да
понудат пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација на целата
територија на земјата. Алтернативните оператори (кабелски ТВ оператори и
локални/национални WIMAX оператори) како понудувачи на пристап до
јавна телефонска мрежа на фиксна локација можно е да го понудуваат
релевантниот производ/услуга во географски дефиниран регион, од причина
што тие немаат национално покриени мрежи. Имајќи ги сите податоци во
предвид, АЕК смета дека во определената временска рамка на оваа анализа
не е потребна сегментација на географскиот пазар, предмет на анализата.
Дополнително, фактот дека услугата ја нудат неколку оператори по исти
цени и еднакви услови за користење низ целата територија на Република
Македонија и проценката на супституцијата на страната на побарувачката
покажа дека наклонетоста и потрошувачките навики на крајните корисници
не варираат значително во зависност од регионите во земјата. Сите оператори,
предмет на анализата ја обезбедуваат услугата на целата територија на
земјата или во географски дефиниран регион, под еднакви услови,
вклучувајќи ја и цената за обезбедувањето на услугата. Како резултат на тоа,
условите на понудата се ефикасно хомогени.

5.81

Врз основа на овие проценки, АЕК заклучи дека релевантниот географски
пазар за пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација за
резиденцијални и деловни крајни корисници, предмет на оваа анализа е
територијата на Република Македонија.

____________________________________________________________________________
Страна 49 од 131

Нацрт документ за анализа на Пазар 1- Пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација за
резиденцијални крајни корисници и Пазар 2- Пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација
за деловни крајни корисници

Прашање бр.7 – Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку не се
согласувате Ве молиме да образложите?

Коментар на Македонски Телеком:
Географска сегментираност на малопродажните пазари
Доколку се анализираат пазарите за пристап и телефонски услуги по региони во РМ,
забележуваме диспропорционален однос во бројот на корисници на МКТ и
алтернативните оператори во секој регион одделно. Како што се забележува и од
извештајот за испитување на јавното мислење во однос на пазарот на електронски
комуникации во Македонија, објавен од страна на АЕК во Септември 2009 година,
однесувањето на корисниците во одделни региони во РМ е различно како пример, во
деловите од Југозападна Македонија, 23% од испитаниците се изјасниле дека го
промениле операторот на фиксна телефонија.

Ова укажува дека во одредени региони конкуренцијата засилено пенетрира и дека
и со постојните механизми и регулација има услови за да се здобие со солидно
пазарно учество.
Европската Група на Регулатори (ERG Common Position on Geographic Aspects of
Market Analysis - definition and remedies) дава насоки за околностите при кои треба
да се воведе соодветен регулативен пристап на географска сегментираност при
анализата на оделен пазар и како тој пристап треба да изгледа. За да се утврди дека
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е оправдано релевантен пазар да биде целата територија на земјата (национален
пристап), според ERG треба да постојат следниве индикатори:
1. Хипотетичкиот монополистички тест предлага дека постои доволна
супституција од страна на побарувачка/ понудата помеѓу различните региони;
2. Доволна хомогенизација на конкурентските услови
2.1 Алтернативните мрежи имаат мало покритие и удел на пазарот или
имаат (или се блиску до) национално покритие со слични цени (според
горните индикации на МКТ во одделни региони алтернативните
оператори имаат пазарен удел и до 20-30%);
2.2 Постои единствена цена на доминантниот оператор и слични цени
од алтернативните оператори (цените на алтернативните оператори се
значително под цените на доминантниот оператор)
2.3 Не постои значајна географска разлика во карактеристиките на
продуктот (во одделни региони алтернативните оператори нудат
пристап со различни технолошки решенија – кабелски, фиксни GSM
уреди, безжичен пристап)
Доколку хипотетичкиот монополистички тест не резултира во националниот пазар
и индикаторите не упатуваат на доволно хомогениконкурентски услови,
најсоодветно би било да се изврши детална географска анализа.
Поради тоа МКТ предлага поделба на географскиот пазар на РМ на региони кои што
имаат различни конкурентски услови.
Одговор на коментар:
Во врска со коментарот за сегментирање на географскиот пазар, АЕК го дава
следното мислење: Релевантниот географски пазар го вклучува просторот во кој
операторите и давателите на услуги се инволвирани од аспект на понуда и
побарувачка на релевантни производи и услуги, во кој простор условите на
конкуренција се слични или доволно хомогени, и истите можат да бидат
разграничени од соседните простори во кои преовладуваат услови на конкуренција
кои се значително различни. Од аспект на примена на единствена законска
регулатива на целата територија на Република Македонија - релевантен географски
пазар за услугата предмет на анализата е целата територија на Република
Македонија. Цените на услугите еднакво се применуваат од сите субјекти на целата
територија на РМ. Воедно, поединечното учество на алтернативните оператори е
сеуште незначително во однос на учеството на Македонски Телеком. Од тие
причини, сметаме дека моменталната состојба на пазарот не укажа на потребата за
вршење на детална географска анализа. Врз основа на направените проценки,
елаборирани во Нацрт документот, АЕК смета дека релевантен географски пазар за
пазарите, предмет на оваа анализа е територијата на Република Македонија, што
кореспондира со Одлуката за утврдување на релевантни пазари (бр. 13/34 од
17.08.2005 година).
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Заклучок од проценката на пазар 1- Пристап до јавна телефонска мрежа на
фиксна локација за резиденцијални крајни корисници и пазар 2- Пристап до
јавна телефонска мрежа на фиксна локација за деловни крајни корисници

5.82

Врз основа на направените проценки, АЕК заклучи дека услугите за пристап
до јавна телефонска мрежа на фиксна локација и услугите за јавно достапни
телефонски услуги на фиксна локација не се обезбедуваат во ист релевантен
пазар. Тие се меѓусебно комплементарни и не претставуваат супститути. Како
резултат на тоа, АЕК дефинира одделен пазар за пристап до јавна
телефонска мрежа на фиксна локација и одделен пазар за јавно достапни
телефонски услуги на фиксна локација, како што се дефинирани во Одлуката
за утврдување на релевантните пазари.

5.83

Врз основа на направените проценки, АЕК заклучи дека услугата за пристап
за резиденцијални корисници и пристап за деловни крајни корисници се
обезбедуваат на ист релевантен пазар. Како резултат на тоа, АЕК дефинира
еден пазар за пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација за
резиденцијални и деловни крајни корисници, односно Пазар 1 што не
кореспондира со тоа како што се дефинирани во Одлуката за утврдување на
релевантните пазари.

5.84

Врз основа на направените проценки, АЕК смета дека е потребно
сегментирање на пазарот на две нивоа, и тоа:
 Ниско Ниво на Пристап – во кои спаѓаат услуги преку комутирана
телефонска мрежа (PSTN), теснопојасен фиксен безжичен пристап
(FWA), пристап до мрежа адаптирана за обезбедување услуги на
фиксна локација (fixed GSM), пристап преку кабелска мрежа и ISDN
основен пристап (BRA);
 Високо Ниво на Пристап – вклучувајќи ги услугите на делумно поделен
пристап на ISDN (ISDN 10 и ISDN 20) и ISDN примарен пристап (PRA).

5.85

Врз основа на направените проценки, АЕК заклучи дека релевантен
географски пазар за пазарот за пристап, пр едмет на оваа анализа е
територијата на Република Македонија.

5.86

Врз основа на ова, релевантен малопродажен пазар за обезбедување на
услугата на пристап, погоден за ex-ante регулација е следниот пазар, предмет
на оваа анализа:
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Пазар 1: Пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација за
резиденцијални и деловни корисници

Овој пазар вклучува секаков облик на поврзување до електронска
комуникациска мрежа која овозможува пристап до јавна телефонска мрежа
на фиксна локација за резиденцијални и деловни корисници, независно од
физичката инфраструктура или технологијата која се користи. Всушност,
АЕК го зема во предвид поврзувањето до мрежа односно пристап до јавна
телефонска мрежа на фиксна локација која му овозможува на крајниот
корисник да иницира и/или прима локални, национални, меѓународни јавно
достапни телефонски услуги, да иницира и/или прима факс и други поврзани
услуги за резиденцијални и деловни корисници. Пристапот може да се
обезбедува на повеќе начини имајќи го во предвид операторот кој ја
обезбедува услугата и технологијата која се користи за обезбедување на
истата. Ова значи дека овој релевантен пазар не е лимитиран на аналоген
(PSTN) и дигитален (ISDN) пристап на традиционална пристапна мрежа
содржана од бакарни парици, туку исто така го вклучува и пристапот до јавна
телефонска мрежа овозможен преку други видови на мрежи кои
овозможуваат пристап на фиксна локација (вклучувајќи кабелски ТВ мрежи,
мобилни мрежи адаптирани да обезбедуваат услуги на фиксна локација и
безжични мрежи).
5.87

Вака дефиниран, пазарот за пристап не кореспондира со Пазар 1 и Пазар 2 од
Одлуката за утврдување на релевантни пазари бр. 13/34 од 17.08.2005 година.

Прашање бр.8 – Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку не се
согласувате Ве молиме да образложите?

6. Анализа на релевантниот пазар за пристап до јавна телефонска мрежа на
фиксна локација за резиденцијални и деловни корисници
Вовед

6.1

Врз основа на претходните проценки АЕК идентификуваше еден релевантен
пазар на пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација за
резиденцијални и деловни крајни корисници. Во продолжение, АЕК ќе
изврши анализа на релевантниот пазар, предмет на оваа анализа за да утврди
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дали овој пазар е ефикасно конкурентен или постои оператор кој поседува
значителна пазарна моќ да дејствува независно од
конкурентите и
корисниците на тој пазар во однос на цените или понудата што имплицира
АЕК да определи оператор со значителна пазарна моќ на релевантен пазар и
да определи обврски на операторот со значителна пазарна моќ.
Развој на пазарот за пристап до јавна електронска мрежа на фиксна локација
6.2

Услугите кои се обезбедуваат на релевантниот пазар, предмет на оваа
анализа долги години беа обезбедувани од само еден оператор кој беше во
државна сопственост и со монополски статус на пазарот. Развојот на нови
технологии и мрежи овозможи појава на нови услуги. Потребата од широка
примена на услугите допринесе за отварање на пазарите за електронски
комуникации и нивна пазарна ориентираност. Либерализацијата на пазарите
за електронски комуникациски услуги беше прифатено и воведено од голем
број на земји а мотивирано од повеќе причини :
-

-

-

-

либерализираните пазари растат побрзо, многу побрзо иновациите
навлегуваат и се применуваат на пазарите а се остваруваат големи
бенефити за корисниците
потребата да се привлече капиталот на приватниот сектор да
инвестира на овие пазари, да се шири, да се надградуваат
телекомуникациските мрежи и да се воведуваат нови услуги
пораст на интернетот и влез на многу нови провајдери на нови услуги
пораст на мобилни и други безжични услуги кои што понудуваат
алтернатива на фиксните мрежи и воведуваат нови провајдери на
услуги на телекомуникациските пазари
развој на меѓународната трговија на телекомуникациски услуги.

Во Република Македонија јавните електронски комуникациски услуги
( телефонија, пренос на податоци, факс, услуги со посебна цена на чинење )
долги години беа понудувани од само еден оператор, „Македонски
телекомуникации“. Почетоците на обезбедување на јавни електронски
комуникациски услуги датираат одамна во Јавното Претпријатието за ПТТ
сообраќај „ПТТ Македонија“. Во 1996 година со акт на државата се случи
одвојување од јавното претпријатие за ПТТ сообраќај и се оснива посебно
јавно претпријатие во државна сопственост кое ќе обезбедува
телекомуникациски услуги ЈП „Македонски телекомуникации“ ( од 01.01.1997
год). ЈП „Македонски телекомуникации“ беше контролирано од државата и
беше единствен давател на јавни телекомуникациски услуги на целата
територија на РМ. До почетокот на либерализација Македонски Телеком
( правен наследник на ЈП „Македонски телекомуникации“) беше единствен
оператор за пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација и јавно
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достапни локални/национални и меѓународни услуги на фиксна локација на
целата територија на РМ. Тој поседуваше монополски статус на пазарот за
електронски комуникациски услуги.
6.3

Донесување на Законот за електронските комуникации во март 2005
претставува иницијален момент за процесот на либерализација на пазарот за
електронски комуникации и влез на конкуренција на пазарот. Главна цел на
Законот за електронските комуникации:
„да се обезбедат услови за задоволување на потребите за

користење на комуникациски услуги, заштита на интересите
на корисниците, забрзување на процесот на создавање на
конкурентен
пазар
во
областа
на
електронските
комуникации, спречување на злоупотребата на позиција што
ја имаат на пазарот операторите и давателите на
електронските комуникациски услуги со значителна пазарна
моќ, особено во случај кога пазарот не е доволно конкурентен
или
не
функционираат
пазарните
механизми
за
обезбедување на конкуренција, поттикнување на инвестиции
во електронските комуникации со воведување на нови
технологии и услуги, транспарентност и недискриминација во
регулаторните процеси и поттикнување на развојот на
економијата во Република Македонија.„
Согласно член 146 од ЗЕК Македонски Телеком е определен за оператор со
значителна пазарна моќ.
6.4

Со подзаконските акти детално се дефинират условите и правилата за влез и
работа на операторите и давателите на услуги на пазарот за електронски
комуникации. Донесувањето на правилници со кои се воведуваат услугите
избор на оператор и пред-избор на оператор, услугата изнајмување на големо
на претплатнички линии и услугата преносливост на броеви претставуваат
иницијален момент, потстрек за потенцијалната конкуренција да одлучи да
влезе на пазарот за обезбедување на услугите. Во 2005 година 9 субјекти се
нотифицираа во АЕК како оператори на јавна фиксна телефонска мрежа, но
активен давател на оваа услуга во 2005 година е единствено Македонски
Телеком, која состојба продолжува исто така и во 2006 година. Во 2007 година
на пазарот влезе нов учесник - Неотел додека во 2008 година ОнНет, Оне,
Некстел Македонија Кејблтел, и Аикол ( активно почна да ги обезбедув а
услугите од 01.01.2009 година). Како што беше наведено погоре во текстот,
операторот Некском Македонија во 2008 година беше активен на пазарот, но
во првата половина на 2009 година неговото одобрение за користење на

____________________________________________________________________________
Страна 55 од 131

Нацрт документ за анализа на Пазар 1- Пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација за
резиденцијални крајни корисници и Пазар 2- Пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација
за деловни крајни корисници

радиофреквенции беше отповикано. Решенијата за користење на серија на
претплатнички договори исто така беа отповикани. Истиот престана да ја
обезбедува услугата, предмет на оваа анализа. Во Република Македонија,
услугата на разврзан пристап на локална јамка е овозможена во 2006 година
со објавување на Правилникот за начинот на обезбедување на разврзан
пристап на локална јамка и одобрување на РУО на Македонски Телеком од
страна на АЕК. Праксата покажува дека има само еден склучен договор
согласно РУО, односно само еден алтернативен оператор има склучено
Договор за разврзан пристап на локална јамка со Македонски Телеком.
Заклучно со 31.12.2008 година има 2.117 локални јамки со разврзан пристап на
локална јамка. Во август 2008 година со измените и дополнувањата на
Законот за електронските комуникации (Службен Весник на РМ бр.98/08)
Договорот за концесија склучен помеѓу Македонски Телеком и
Министерството за транспорт и врски престана да важи. Во однос на услугата
избор и предизбор на оператор, значајно е да се напомене дека на крајот на
2008 година единствено услугата избор на оператор е користена од крајните
корисници.
14000
12000
10000
8000
6000
4000

Број на корисници на
услугата за избор на
оператор

2000
0

Табела 1 – Број на корисници на услугата избор на оператор

6.4

Согласно член 84 од ЗЕК „Преносливост на број при промена на оператор на
јавна комуникациска мрежа или давател на јавна комуникациска услуга е
право на претплатник да го задржи постојниот географски или негеографски
број при промена на давателот на јавните комуникациски услуги. Услугата
преносливост на броеви е имплементирана од 1 Септември 2008 година.
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Вкупно активни
пренесени
броеви

Број на пренесени броеви

IX/08

X/08

XI/08

XII/08

78

582

1.277

1.941

Фиксни

3.878

Табела 2 - Пренесени броеви по месеци во 2008 година

6.5

Меѓутоа, со влезот на алтернативните оператори на пазарот,
заинтересираноста на крајните корисници за услугите кои тие ги
обезбедуваат постојано расте. Податоците кои тоа го покажуваат се
елаборирани подолу во текстот. Испитувањето на јавното мислење покажа
дека 15% од домаќинствата кои поседуваат фиксна телефонска линија го
промениле операторот на фиксна телефонија. Најголем број од испитаниците
(кои го промениле операторот) како причина за промената ја наведуваат
подобри цени и тоа 84% додека 16% користењето на пакет на услуги. Воедно,
исто така, 88% од оние кои го промениле операторот покажуваат задоволство
во однос на намалување на сметката, додека во однос на квалитетот на
услугата 57% сметаат дека квалитетот на услугата останал ист, 24% сметаат
дека квалитетот на услугата што ја добиваат е зголемен додека 15% сметаат
дека е намален. Интересен е и податокот дека 74% од испитаниците никогаш
немале поплаки во нивниот обезбедувач на услугата наспроти 24% кои имале
поплаки. 53% од нив го оствариле своето право за приговор.

6.6

Имајќи го во предвид и податокот од испитувањето на јавното мислење,
односно расположението кај 64% од домаќинствата (69% од целата популација)
дека доколку цената за користење на фиксен телефон се зголеми за 10% тоа
би бил доволен услов за промена на операторот на фиксна телефонија
наведува на констатација дека крајните корисници имаат понуда од повеќе
алтернативни оператори. Истите ќе реагираат на промената на цените кај
операторот кој ја обезбедува услугата, предмет на оваа анализа. АЕК во
наредниот период ќе го следи развојот на пазарот и однесувањето на крајните
корисници.

Прашање бр.9 – Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку не се
согласувате Ве молиме да образложите?
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Коментар на Македонски Телеком:
Регулација на големопродажните пазари
АЕК на МКТ како оператор со значителна пазарна моќ му има наметнато голем број
на обврски на големопродажно ниво во насока на обезбедување можност за
алтернативните оператори да се натпреваруваат со МКТ на пазарот во РМ.
Имплементирани се: Референтна понуда за разврзан пристап до локална јамка,
Референтна понуда за интерконекција, Понуда за изнајмување на големо на
претплатничката линија, Услуги за избор и предизбор на оператор со кои
операторите можат во целост да го реплицираат пристапот и телефонските услуги
на начин како што ги обезбедува МКТ.
и. Доколку се направи споредба со регулацијата во останатите земји од Европа,
споредбената анализа покажува дека во голем број на земји како на пример,
Германија, Финска, Белгија, Хрватска, Унгарија, Естонија, Романија, Словачка WLR
услугата воопшто не е достапна. Од земјите од Централна и Источна Европа, за кои
во репортите на Cullen постојат податоци за пенетрација на WLR услугата, во
споредба со Македонија единствено само во Полска има поголема пенетрација на
WLR линии, што повторно потврдува дека на пазарот на фиксна телефонија во РМ
има ефикасна конкуренција.
Преку услугата пак преносливост на броеви, како што е објавено во извештајот на
АЕК за развој на пазарот за електронски комуникации за третиот квартал од 2009
година, бројот на пренесени броеви во фиксна мрежа е 17.549 а во мобилни мрежи
7.029 или 4% од претплатниците на фиксната телефонија го имаат пренесено својот
фиксен број. Најголем дел од пренесените броеви во фиксна мрежа се пренесени од
мрежата на МКТ во мрежите на другите оператори.
Oд меѓународните искуства поврзани со услугата за преносливост на број во фиксна
телефонија забележливо е: во Романија услугата започнала крај на 2008 година, а во
Бугарија во 2009 година. Во земји како Литванија, Малта, Кипар, Полска, Луксембург
процентот на пренесени броеви во однос на вкупниот број на фиксни линии е помал
од 4%.
Од горните аргументи, очигледни се ефектите од имплементираните мерки на
големопродажните пазари. Истото се рефлектира и на малопродажба видливо
преку зголемување на бројот на корисници на алтернативните оператори кои во
третиот квартал од 2009 година имаат пазарен удел од 14.61%. Доколку се има во
предвид forward looking пристапот на секоја анализа на пазарите, повеќе од
очигледна е насоката кон која се движи пазарот на телекомуникациски услуги во
РМ.
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Одговор на коментар:
Во однос на вашиот коментар за наметнатите големопродажни регулаторни
обврски АЕК се согласува со ставот дека се наметнати сите неопходни
регулаторни обврски. Но, воедно АЕК смета дека истите допринесоа до
фактичката либерализација на пазарот за пристап до мрежа на фиксна локација
и јавно достапни телефонски повици на фиксна локација и влез на
алтернативните оператори на релевантните пазари а со тоа и појава на
конкуренција. Но, како што елабориравме во претходните одговори на
коментарите, учеството на алтернативните е сеуште мало (вкупно 16,42 % состојба
31.12.2009 година) а особено ако се разгледува нивното поединечно учество АЕК
не се согласува со ставот дека на пазарот на фиксна телефонија во РМ има
ефикасна конкуренција. АЕК и во иднина ќе го следи развојот на пазарот и
поединечното учество на сите учесници на пазарот.
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Пазарно учество на релевантните пазари
6.7

Наредна постапка во анализирање на пазарот е одредување на пазарното
учество на операторите / давателите на услуга на релевантниот пазар. Со
утврдување на големината на пазарот и учеството на секое поединечен
учесник се утврдува дали некој оператор има значителна пазарна моќ. Во
продолжение АЕК ќе го утврди пазарното учество на Македонски Телеком и
алтернативните оператори, земајќи ги во предвид податоците доставени од
операторите и тоа поединечно за резиденцијални и деловни крајни
корисници респективно како и вкупното учество на операторите на пазарот
за пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација. Пазарниот удел
на операторите на релевантните пазари е значаен показател за пазарната
моќ на истите. Европската комисија со Основните напатствија за вршење на
анализа на релевантни пазари 1 ја дефинираат значителната пазарна моќ на
релевантен пазар:

,,операторите и давателите на услуги кои имаат помалку од
25 % удел на релевантниот пазар се смета дека не поседуваат
доминантна позиција, додека учеството кое изнесува повеќе
од 40 % се претпоставува дека има доминантна позиција.
Случај на многу висок пазарен удел од над 50 % е доказ за
постоење на доминантна позиција.,,
Согласно член 13 од Законот за заштита на конкуренцијата став 3:

“се претпоставува дека едно претпријатие има доминантна
позиција, ако неговото учество на релевантниот пазар
изнесува повеќе од 40 %, освен ако претпријатието не го
докаже спротивното.”
Согласно член 13 од Законот за заштита на конкуренцијата став 4:

“се претпоставува дека две или повеќе претпријатија имаат
доминантна позиција ако нивното учество на релевантниот
пазар изнесува повеќе од 60 %.”

6.8

Во продолжение АЕК ќе го утврди пазарното учество на Македонски Телеком
и алтернативните оператори, земајќи ги во предвид податоците доставени од
операторите и тоа поединечно за резиденцијални и деловни крајни
корисници респективно како и вкупното учество на операторите на пазарот
за пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација.
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Пристап до јавна електронска мрежа на фиксна локација за резиденцијални
корисници
6.9

Согласно податоците од историските прашалници и нивно разгледување и
анализирање, од аспект на вкупен број на активни фиксни линиирезиденцијални претплатници и остварени приходи од обезбедување на
услугата пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација за
резиденцијални крајни корисници, АЕК констатира дека во 2006 година
услугата на пристап, предмет на оваа анализа е обезбедувана единствено од
страна на Македонски Телеком. Во однос на бројот на активни фиксни линии
во 2006 година Македонски Телеком има 100% учество а соодветно на тоа и
приходи од обезбедување на услугата - 100% учество. Во овој период
Македонски Телеком има значително доминантно позиција на пазарот за
обезбедување на услугата пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна
локација за резиденцијални крајни корисници - 100% учество на пазарот.

6.10

Иако во почетната година кога настапува конкуренција на пазарот драстично
не се намалува пазарното учество на Македонски Телеком, неговото учество
во вкупниот број на активни фиксни линии- резиденцијални претплатници во
2007 година изнесува 99,99 56% наспроти 0,0044% учество на алтернативниот
оператор. Состојбата во однос на вкупните остварените приходи од
обезбедувањето на услугата кореспондираат со констатираната состојба во
однос на вкупниот број на активни фиксни линии.

Учество по број на активни фиксни
линиирезиденцијални претплатници
Македонски
Телеком

Алтернативни
оператори

100%

99,9956%

93,34%

0%

0,0044%

6,66%

2006
година

2007
година

2008
година

активни фиксни линиирезиденцијални претплатници
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Табела 3 – Учество по број на активни фиксни линии- резиденцијални претплатници

6.11

Во 2008 година, со влезот на другите алтернативни оператори во втората
половина на годината, учество на Македонски Телеком во вкупниот број на
активни фиксни линии- резиденцијални претплатници во изнесува 93,34%
наспроти 6,66% учество на алтернативните оператори. Имајќи ја во предвид
понудата на алтернативните оператори, кои услугата на пристап ја
обезбедуваат како врзана услуга во пакет со други услуги кои се обезбедуваат
на релевантните пазари кои не се предмет на оваа анализа, не може во % да се
изрази учеството на Македонски Телеком и алтернативните оператори во
однос на остварените приходи од обезбедувањето на услугата на пристап.

Активни фиксни линии- резиденцијални
претплатници
99,9956%

година
2006

година
2007

Македонски
Телеком

Алтернативни
оператори

6,66%

0,0044%
Македонски
Телеком

Алтернативни
оператори

Македонски
Телеком

0%

93,34%

Алтернативни
оператори

100%

година
2008

активни фиксни линии- резиденцијални претплатници
Табела 4 - Учество по број на активни фиксни линии- резиденцијални претплатници

6.12

Во разгледуваниот период процентуалното учество на алтернативните
оператори во однос на вкупен број на активни фиксни линии е мало. Малото
процентуално учество од 6,66% на 31.12.2008 година се должи на фактот што
сите алтернативни оператори освен Неотел (крајот на 2007 година) настапија
на пазарот во втората половина на 2008 година. Иако 2009 година не спаѓа во
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временскиот период кој е предмет на оваа анализа, меѓутоа имајќи ги во
предвид податоците што операторите ги доставуваат до АЕК во форма на
квартални извештаи не може да не се воочи зголемувањето на учеството во
однос на вкупниот број на активни фиксни линии и остварени приходи на
алтернативните оператори. Тоа означува дека е зголемена заинтересираноста
на крајните корисници за услугите обезбедувани од страна на
алтернативните оператори. Во наредниот период АЕК одблиску ќе го следи
развојот на пазарот за пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна
локација.

Пристап до јавна електронска мрежа на фиксна локација за деловни корисници
6.13

Согласно податоците од историските прашалници и нивно разгледување и
анализирање, од аспект на вкупен број на активни фиксни линии за деловни
претплатници и остварени приходи од обезбедување на услугата пристап до
јавна телефонска мрежа на фиксна локација за деловни крајни корисници,
АЕК констатира дека во 2006 година услугата на пристап, предмет на оваа
анализа е обезбедувана единствено од страна на Македонски Телеком. Во
однос на бројот на активни фиксни линии во 2006 година Македонски
Телеком има 100 % учество а соодветно на тоа и приходи од обезбедување на
услугата - 100% учество. Во овој период Македонски Телеком има значително
доминантно позиција на пазарот за обезбедување на услугата пристап до
јавна телефонска мрежа на фиксна локација за деловни крајни корисници 100% учество на пазарот. Податоците исто така покажуваат дека состојбата не
е сменета ниту во 2007 година бидејќи операторот Неотел, почнува да ги
обезбедува услугите на пристап на крајот на 2007 година, а корисници на
неговите услуги се резиденцијалните претпалтници. Во 2008 година
алтернативните оператори учествуваат со 1,29 % во однос на вкупен број на
активни фиксни линии за деловни корисници што ја потврдува значителната
пазарна моќ на Македонски Телеком.
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Активни фиксни линии- деловни
претплатници
100%

година
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Македонски
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Алтернативни
оператори

1,29%

0%
Македонски
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Алтернативни
оператори

Македонски
Телеком

0%

98,71%

Алтернативни
оператори

100%

година
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активни фиксни линии- деловни претпатници
Табела 5 - Учество по број на активни фиксни линии- деловни претплатници

6.14

Во разгледуваниот период процентуалното учество на алтернативните
оператори во однос на вкупен број на активни фиксни линии за деловни
корисници е мало. Малото процентуално учество од 1,29% на 31.12.2008 година
се должи на фактот што најголем број од алтернативните оператори
влегуваат на пазарот во втората половина на 2008 година, притоа нудејќи
пакети на услуги првенствено за резиденцијалните корисници. Веднаш по
понудата на пакети истите настапија со пакети и за деловни крајни
корисници.

Пристап до јавна електронска мрежа на фиксна локација
6.15

Анализирајќи ги податоци како вкупен број на активни фиксни линии и
приходи остварени од обезбедувањето на услугата на пристап, како пазар за
пристап до јавна електронска мрежа на фиксна локација за резиденцијални и
деловни крајни корисници, АЕК дојде до заклучок дека Македонски Телеком
на пазарот за пристап има доминантно учество. Имено, во 2006 година
Македонски Телеком учествува со 100% во однос на бројот на активни фиксни
линии да во 2008 година неговото учество е 93,95% на сметка на 6,05% учество
на алтернативните оператори. Во наредниот период АЕК одблиску ќе го
следи развојот на пазарот за пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна
локација.
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Активни фиксни линии- вкупно
100%

99,9961%

година
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6,05%

година
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Алтернативни
оператори

Македонски
Телеком

Алтернативни
оператори

Македонски
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0,0039%

Алтернативни
оператори

Македонски
Телеком

0%

93,95%

година
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активни фиксни линии- вкупно
Табела 6 - Учество по број на активни фиксни линии - вкупно

Учество по вкупен број на активни
фиксни линии
Македонски
Телеком

Алтернативни
оператори

100%

99,9961%

93,95%

0%

0,0039%

6,05%

2006
година

2007
година

2008
година

активни фиксни линиивкупно
Табела 7 - Учество по број на активни фиксни линии- вкупно
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Прашање бр.10 – Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку не
се согласувате Ве молиме да образложите?

Коментар на АД Македонски Телеком:
Период на анализа на пазарите
Најпрво, би сакале да укажеме на главниот недостаток на анализите. Имено, како
што е укажано и во методологијата на АЕК за анализа на релевантните пазари која
се темели на препораките на Европската Комисија за вршење на анализа на
релевантни пазари, анализата на АЕК треба да има forward looking пристап и треба
да го оценува релевантниот пазар и конкуренцијата на пазарот во иднина, земајќи
го во предвид очекуваниот или предвидливиот развој на релевантниот пазар во
определен разумен временски период. Спротивно на тоа овие анализи на АЕК го
рефлектираат периодот и настаните од 2006 до 2008. МКТ смета дека овој период не
е доволен и соодветен за да се долови моменталната реална слика на
малопродажниот пазар за телекомуникациски услуги во РМ. Доколку во анализата
се вклучи детално и 2009 година, ќе може да се забележи дека алтернативните
оператори стануваат сериозни учесници на пазарот и дека за краток период
бележат висок тренд на здобивање на нови корисници, тренд кој според
очекувањата и развојот на пазарот ќе продолжи и во тековната 2010 година и
годините што следат. Во Точка 6.12 од анализата, АЕК вели дека и во 2009 година не
може да се воочи зголемување на пазарното учество на АО. Истото е
контрадикторно со она што се изнесува во кварталните извештаи на АЕК за развој
на пазарот за 2009 година, конкретно во извештајот за третиот квартал од 2009 каде
АЕК позитивно го оценува пазарот на фиксни телефонски услуги. Во известувањето
за развојот на пазарот за третиот квартал од 2009 година, на веб страната на АЕК на
18 јануари 2010 година е објавено:
“Се констатира зацврстување на состојбата на алтернативните оператори на пазарот
на фиксни телефонски услуги со зголемување на нивниот пазарен удел, што
индиректно ја потврдува констатацијата на Агенцијата за зголемување на
степенот на конкуренција што постои на тој пазар, меѓутоа се констатира благ
пад на учеството на алтернативните оператори во oднос на остварени приходи од
меѓународниот сообраќај и раст на учеството на алтернативните оператори во oднос
на остварени приходи од националниот сообраќај”. Според ова, не е издржано
донесувањето заклучоци и мерки за регулирање на малопродажните пазари
согласно податоци и анализи кои не ја прикажуваат вистинската слика на
моменталната состојба.
Конкретно од извештајот за третиот квартал во 2009 година, бројот на корисници на
алтернативните оператори во земјата изнесува 14.61%. Како споредба, овој процент

____________________________________________________________________________
Страна 66 од 131

Нацрт документ за анализа на Пазар 1- Пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација за
резиденцијални крајни корисници и Пазар 2- Пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација
за деловни крајни корисници

на крај на 2008 година изнесуваше околу 6%! Евидентно е во која насока се движи
пазарот и со колкав процент на пазарно учество се стекнале алтернативните
оператори во РМ за период од само 9 месеци, или споредено во однос на 2007 година
кога алтернативните оператори имале пазарен удел од 0.0039%, за период од
неполни 2 години нивниот удел се зголемува на 14.61% од вкупниот број на
претплатници на фиксна телефонија во земјата.
Во табелата подолу е прикажан процент на корисници во земјите од ЕУ кои
користат пристап од доминантниот оператор. Како што може да се забележи
просекот на ЕУ ниво е 81.4% иако во најголем дел од ЕУ земјите либерализацијата на
пазарот за фиксни говорни услуги започнала многу порано отколку во РМ.
Податокот се однесува за јули 2008 година, а како споредба, во јули 2007 година
просекот на ЕУ ниво бил 85.75%, што покажува дека просечното годишно
зголемување на уделот на алтернативните оператори во ЕУ е околу 4% наспроти 8%
колку што е во РМ, односно од 6.05% на крај на 2008 година се зголемува на 14.61%
заклучно со третиот квартал во 2009 година.

*Source:PROGRESS REPORT ON THE SINGLE EUROPEAN ELECTRONIC
COMMUNICATIONS MARKET 2008 (14th REPORT) Figure 45: Subscribers using the
Incumbent for direct access, 2008:
Во РМ за период помал од две години, пазарниот удел на доминантниот фиксен
оператор - МКТ се намалил на 85.39% со драстична тенденција на натамошно
намалување. Ваков динамичен напредок на конкуренцијата во фиксната
телефонија за толку кратко време е некарактеристичен кај поголем дел од
останатите земји што реално покажува дека моменталните мерки на регулација на
големопродажните пазари даваат видни резултати.
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Затоа пред да се утврдат ефектите од анализата на пазарите и идната регулација на
МКТ, АЕК не треба да го занемари forward looking пристапот и потребно е да ја земе
во предвид и 2009 година и идните трендови на малопродажните пазари и врз
основа на тоа да го определи степенот и нивото на регулација на малопродажните
пазари.
МКТ прашува зошто ефектите и пазарните случувања од 2009 година не се земени
во предвид и дали Агенцијата согласно обврската која произлегува од Член 42 од
ЗЕК планира до крајот на тековната година да изработи анализа на пазарот која ќе
ја вклучува и 2009 година? Препорака на МКТ е ефектите и пазарните случувања од
2009 година да бидат вклучени во анализата на пазарот. МКТ смета дека идните
анализи на релевантните пазари со цел да ја отсликаат реалната состојба потребно е
да се објават најкасно девет месеци по датумот со кој се анализираат податоците
имајќи ја во предвид динамичноста на телекомуникацискиот пазар.

Одговор на коментар:
Согласно годишната програма за работа АЕК отпочна со процесот на анализа на
малопродажни пазари од 1-6 во 2009 година. Заради обезбедување на податоци,
неопходни за анализата АЕК достави Прашалник до сите релевантни субјекти
кои се активни на пазарите. Воедно, со влегување на Законот за електронски
комуникации во сила во 2005 година отпочна процесот на либерализација на
пазарот на електронски комуникации во Р. Македонија. Со оглед дека ова е прва
анализа, која се спроведува за наведените малопродажни пазари АЕК сметаше
дека е неопходно да биде опфатен и периодот од почетокот на
либерализацијата на пазарот. Во периодот на изготвување на Нацрт документот
не беше завршена тековната 2009 година и од тие причини не беа побарани
податоци за 2009 година. Но, врз основа на доставени квартални извештаи од
страна на операторите, АЕК континуирано го следи развојот на пазарот. АЕК ја
прифаќа забелешката за објава на податоците за 2009 година, и поради тоа во
продолжение е презентиран графикон на учеството на алтернативните
оператори врз основа на фиксни линии. Подетална анализа на податоците од
2009 година ќе биде содржана во втората анализа на пазарот за пристап.
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Удел на алтернативни оператори/даватели на услуги според фиксни линии

Графикон Удел на алтернативните оператори според фиксни линии по
квартали во 2009 година

Наведениот процент преставува процент на заедничкото учество на сите
алтернативни оператори наспроти учеството на Македонски Телеком од
83,58 %. АЕК стои на ставот кој е цитиран во Вашите коментари дека “Се
констатира зацврстување на состојбата на алтернативните оператори на
пазарот на фиксни телефонски услуги со зголемување на нивниот пазарен
удел, што индиректно ја потврдува констатацијата на Агенцијата за
зголемување на степенот на конкуренција што постои на тој пазар.,, но АЕК
смета дека Македонски Телеком има доминантна позиција и значителен
пазарен удел на релевантните пазари. АЕК и во иднина ќе го следи развојот на
пазарот и поединечното учество на сите учесници на пазарот.
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Профитабилност
6.16

Операторите и давателите на услуги од обезбедувањето на услуги на крајните
корисници остваруваат приходи. Разликата остварена помеѓу цената на
услугата која се дава на корисникот и цената на чинење – трошоците
направени во создавањето на таа услуга овозможуваат да се оствари профит.
Големината на оваа разликата е една од начините за дефинирање на
степенот на профитабилност во една одредена дејност, активност. Високиот
степен на профитабилност може да биде индикатор за поседување на
значителна пазарна моќ на одреден пазар. Меѓутоа висока профитабилност
може да биде резултат на причинители кои не потекнуваат од пазарната моќ,
како на пример бенефити од ефикасноста на работењето, имплементирање
на иновации или сметководствени отписи кои што не соодветствуваат на
реалната вредност на инвестираниот капитал. Ниската профитабилност од
друга страна може да биде резултат на неефикасност во работењето.

6.17

Степенот на профитабилност е еден од индикаторите за степенот на развој на
ефикасна конкуренција. Од тој аспект, неопходно е да се укаже дека во 2007
година покрај од операторот со значителна пазарна моќ, услугите беа
обезбедувани и од еден алтернативен оператор. Во 2008 година бројот на
алтернативни оператори се зголеми, меѓутоа мора да се спомене дека
операторот со значителна моќ услугата, предмет на оваа анализа ја
обезбедува во континуитет долги години.

6.18

Во Република Македонија, операторите на јавни телефонски мрежи
остваруваат приходи, од извршените односно продадените услуги, но
финансиските податоци и индикатори не се јавно презентирани и
публикувани. Почитувајќи го нивното право за тајност на податоци кои се од
осетлив карактер и се третирани како строго доверливи и законската обврска
за деловна тајна АЕК овие податоци нема да ги презентира во анализата. Од
страна на АЕК истите беа анализирани а добиените резултати и заклучоци
соодветно се образложуваат во овој нацрт документ.

Прашање бр.11 – Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку не
се согласувате Ве молиме да образложите?
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Високи и долгорочни бариери за влез
6.19

Присуството на долгорочни бариери за влез е главна препрека за развој на
ефективна конкуренција. Бариера за влез преставува рестрикција за влез на
релевантен пазар која им овозможува на постојните оператори или даватели
на услуги да ги зголемат цените над реалното конкурентно ниво.
Потенцијалната конкуренцијата од новите оператори кои отпочнуваат да
обезбедуваат услуги на релевантните пазари ќе влијае врз однесувањето на
доминантниот оператор на пазарот, вклучувајќи го и влијанието врз цените
за обезбедување на услугите. Различни форми на бариери за влез можат да ги
отежнат и/или оневозможат условите за потенцијална конкуренција.
Можните бариери за влез поврзани со релевантните пазари за пристап до
јавна телефонска мрежа на фиксна локација за резиденцијални и деловни
крајни корисници се анализирани во продолжение.

Прашање бр.12 – Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку не
се согласувате Ве молиме да образложите?

Контрола на инфраструктура која не се реплицира лесно
6.20

Бариера за влез на пазар може да претставува и сопственоста на
инфраструктурата од аспект кој управува со неа и кој ја контролира.
Нејзината улога се гледа пред се што таа ги обезбедува основните инпути за
остварување на една услуга, меѓутоа и од аспект што таа не може лесно да се
реплицира – неопходни се големи инвестиции за нејзина изградба но и
одреден временскиот период во кој таа може да биде изградена. Високите
инвестиции, подолгиот рок за изградба и подолгиот рок за поврат на
инвестицијата допринесуваат да се одреди како непрофитабилна
инвестиција. За ваквиот став допринесува и висината на неповратните
трошоци кои неизбежно ја придружуваат инвестицијата, особено ако се
донесе одлука за повлекување од релевантниот пазар.

6.21

Ако оператор има контрола на инфраструктура која не се реплицира лесно, а
таа инфраструктура преставува значаен влезен фактор на релевантниот
пазар, тоа може да преставува значајна бариера за влез за потенцијалните
конкуренти.

6.22

До неодамна, се сметаше дека не е економски профитабилно да се воспостави
комплетна инфраструктура (пристапна мрежа) за пристап до јавна
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телефонска мрежа на фиксна локација, пред се поради значителните
економии на обем, економии на интеграција и трошоци кои во нормални
услови се рентабилни на долг рок, инаку напуштањето на пазарот пред тој
временски период ќе претставува загуба (sunk cost). Kако што се дефинирани
во Основните напатствија од Европската комисија1, овие трошоци
преставуваат една од најзначајните бариери за влез. Неповратните трошоци
(Sunk cost) се особено значајни за секторот на електронски комуникации
особено имајќи ги во предвид големите инвестиции за изградба на ефикасна
електронска комуникациска мрежа за обезбедување на услуги на пристап и
веројатно е дека мал обем од овие трошоци би можеле да бидат надоместени
ако операторот одлучи да излезе од тој пазар пред определениот временски
период. Бариерите за влез се продлабочуваат со постоењето на економија на
обем која генерално е карактеристика на секоја мрежа. Според тоа, поголема
мрежа секогаш ќе има помали трошоци наспроти помала мрежа, а новиот кој
влегува на пазарот обидувајќи се да биде конкурентен на пазарот и да
оствари се поголемо учество на пазарот ќе мора да понуди цени за услугите
под нивото на цените на операторите кои се веќе етаблирани на пазарот, а со
тоа уште повеќе се отежнува надоместувањето на овие таканаречени
неповратни трошоци. Но, во претходниот период, операторите кои се предмет
на оваа анализа се нотифицираа во АЕК како оператори на јавна телефонска
мрежа на фиксна локација. Имено, овие нови пристапни мрежи не се
изградени примарно за обезбедување на услугата на пристап до мрежа и
јавно достапни повици на фиксна локација. Понудата на телевизиски и
радиодифузни сигнали до крајни корисници, пристап до интернет и/или
услуги кои се обезбедуваат на пазарите за јавни мобилни комуникациски
мрежи се услугите кои нотифицираните оператори им ги обезбедуваат на
крајните корисници но воедно таа пристапна мрежа преставува
алтернативна инфраструктура за обезбедување на услугата за пристап до
јавна телефонска мрежа на фиксна локација за резиденцијални и деловни
крајни корисници.
6.23

Друг фактор кој ја докажува проценката дека критериумот контрола на
инфраструктура која не се реплицира лесно не претставува висока бариера за
влез на релевантните пазари 1 и 2, предмет на оваа анализа, во таа мера како
што била во минатото е фактот дека оператор кој обезбедува широкопојасен
пристап до интернет користејќи ја бакарната пристапна мрежа на
Македонски Телеком (xDSL) исто така обезбедува услуга на пристап до мрежа
и јавно достапни повици на фиксна локација за резиденцијални и деловни
крајни корисници. Имено, ова индицира дека доколку пристапот до мрежата
на Македонски Телеком е регулиран на големопродажно ниво, поточно
регулацијата на големопродажните пазари каде оперираат вертикално
интегрираните оператори е присутно и ги дава очекуваните резултати тогаш
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контролата на Македонски Телеком на неговата инфраструктура не мора
задолжително да преставува значителна бариера за влез на овие пазари.
Првата РУО на „Македонски Телеком“ беше одобрена од страна на АЕК во
2006 година . Согласно правилникот за разврзан пристап до локална јамка
донесен во Септември 2008 година РУО на „Македонски Телеком“ беше
хармонизирана со одредбите на овој правилник и истата беше одобрена од
страна на АЕК во Декември 2008 година.. Како што претходно беше наведено,
до крајот на 2008 година има само еден склучен договор со алтернативен
оператор за користење на разврзан пристап до локална јамка. Проценката
дека контролата на инфраструктурата на Македонски Телеком не мора
задолжително да преставува значителна бариера за влез на овие пазари се
поткрепува со фактот дека алтернативните оператори кои во 2007 година од
АЕК на јавен тендер добија одобренија за користење на радиофреквенции во
опсегот 3.4-3.6 GHzза реализација на широкопојасни системи со FWA
технологија покрај обезбедување на широкопојасниот пристап до интернет
исто така влегоа на пазарот за пристап до мрежа на фиксна локација и
обезбедуваат услуга на пристап и јавно достапни повици на фиксна локација.
6.24

Во иста насока, можноста за обезбедување на релевантните услуги на фиксна
локација преку користење на услугата на изнајмување на големо на
претплатничките линии на Македонски Телеком оди во прилог на
проценката дека контролата на инфраструктурата во временската рамка на
оваа анализа не преставува значајно висока бариера за влез.

Прашање бр.13 – Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку не
се согласувате Ве молиме да образложите?

Неповратни трошоци (sunk costs)
6.25

Трошоците кои не можат да се надоместат (sunk costs) се фиксни трошоци
кои се препишуваат како ненадоместлива инвестиција што произлегува од
фактот дека оној оператор кој ќе направи ваква инвестиција не може да
очекува да ја врати инвестицијата со на пример едноставна продажба на
инвестиционите производи доколку истиот сака да го напушти пазарот.
Неповратните (ненадоместливите) трошоци всушност имаат големо значење
за потенцијалните оператори кои сакаат да влезат на релевантниот пазар и
истиот се соочува со значајна одлука за креирање на релевантни трошоци кои
се во голем износ наспроти трошоците кои ги имаат операторите кои веќе ги
обезбедуваат услугите на релевантниот пазар. Разликата што се јавува како
резултат на различните трошоци помеѓу операторите кои се веќе на пазарот и
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оние кои сакаат да влезат на истиот креира бариера за влез за
потенцијалните конкуренти.
6.26

На релевантните пазари, предмет на анализата, овој вид на трошоци можат
да преставуваат значителен износ за новите оператори кои размислуваат да
воспостават физичка инфраструктура се до пристапна мрежа до
индивидуалните домаќинства. Ова е фактор кој може да делува лимитирачки
на изградбата на алтернативната инфраструктура или пак најмалку што
може е да ја намали брзината на делување.

6.27

Но, анализирајќи ги регулаторните мерки кои се превземени на релевантните
вертикално интегрирани големопродажни пазари се доаѓа до заклучок дека
не е повеќе потребно да се гради алтернативна пристапна мрежа со цел да се
понуди пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација за
резиденцијални и деловни крајни корисници. Овозможувањето на услугата
изнајмување на големо на претплатнички линии, како и обезбедувањето на
услугата преку други технологии кои првенствено се наменети за други
услуги (WIMAX i fixed GSM) од страна на другите алтернативни оператори оди
во прилог кон намалување на значењето на овој вид на неповратни трошоци
како една од бариерите за влез на овие пазари.

Прашање бр.14 – Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку не
се согласувате Ве молиме да образложите?

Економии на обем
6.28

Економиите на обем се присутни кога зголемувањето на аутпутот резултира
со намалување на волуменот на инпут пер аутпут и намалувањето на аутпут
резултира со зголемување на волуменот на инпут per аутпут. Ова е
карактеристично за производство базирано на технологија со релативно
високи фиксни трошоци и значително мал износ на варијабилни трошоци. Од
аспект на инфраструктурата потребна за обезбедување на релевантните
услуги на релевантните пазари, предмет на оваа анализа економиите на обем
можат да работат со поинтензивно и пооптимално искористување на
мрежата со повисоки фиксни трошоци кога поголем волумен на услуги се
обезбедуваат.

6.29

Економиите на интеграција се присутни кога производството на различни
аутпути (наспроти една) е поевтино во заеднички производен процес
наспроти
засебен
производен
процес, искористувајќи
заедничка
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инфраструктура и заеднички административен систем. Од аспект на
инфраструктурата потребна за обезбедување на релевантните услуги на
релевантните пазари економиите на интеграција се присутни кога на пример
капацитетот на мрежата се користи за обезбедување на различни услуги.
6.30

Економиите на интеграција и економиите на обем не само што можат да
преставуваат бариера за влез за новите потенцијални оператори кои сакаат
да влезат на пазарот туку воедно се конкурентска предност. Имено, на
пазарот за пристап до мрежа на фиксна локација, густината и покриеноста на
мрежата на Македонски Телеком се фактори кои предизвикуваат ценовна
конкуренската предност на основа парче единица производ (фиксна линија)
наспроти своите конкуренти, и како резултат на тоа Македонски Телеком е во
состојба да понуди малопродажна цена за услугата пониска од онаа на своите
конкуренти. Оној алтернативен оператор, кој сака да користи сопствена
инфраструктура за обезбедување на релевантната услуга, ефектот на
економија на обем и економија на интеграција резултираат со повисоки
износи наспроти Македонски Телеком, но како што беше погоре образложено,
заради придобивање на претплатниците од Македонски Телеком, тој ќе мора
да понуди пониски цени, што дополнително ја отежнува можноста за
надоместување на овие трошоци, инвестирани во мрежна инфраструктура.

6.31

Алтернативните оператори, кои обезбедуваат услуги на релевантните пазари,
предмет на оваа анализа согласно одобрената РУО на Македонски Телеком
имаат можност да склучат договор за разврзан пристап на локална јамка.
Имено, како што е повеќепати елаборирано во документот, единствен
оператор кој има склучено договор со Македонски Телеком е операторот
ОнНет. Заклучно со 31.12.2008 година има 2.117 локални јамки со разврзан
пристап на локална јамка. Согласно расположливите податоци за бројот на
разврзани јамки во минатото, АЕК смета дека тенденција на зголемување на
нивниот број ќе продолжи во временската рамка на оваа анализа. Иако
согласно Правилникот за нивото на деталност на информациите што ќе
бидат објавени во референтната понуда за разврзан пристап на локална
јамка и начинот на нејзиното објавување е овозможено алтернативните
оператори да склучат договор за целосно разврзан пристап и поделен
пристап на локалната јамка податоците покажуваат дека претходно
наведениот број од 2.117 локални јамки се локални јамки со целосно разврзан
пристап на локална јамка . Врз основа на ова, постоечката економија на
интеграција на Македонски Телеком и постоењето на високи т.н. неповратни
трошоци на пазарите за пристап до мрежа на фиксна локација преку
користење на услугата разврзан пристап на локална јамка АЕК доаѓа до
заклучок дека услугите обезбедени на релевантните пазари, понудени од
страна на алтернативните оператори преку LLU во иднина ќе овозможи
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определено ниво на потенцијална конкуренција која од друга страна ќе влијае
на намалување на конкурентската предност на Македонски Телеком. АЕК ќе
продолжи да го следи развојот на LLU и неговото влијание на релевантните
пазари, предмет на оваа анализа.
6.32

Анализирајќи ги податоците, односно имајќи во предвид дека Македонски
Телеком поседува инфраструктура, има значителен број на претплатници
како и фактот дека обезбедува услуги и на останатите релевантни пазари
(големопродажни и малопродажни) АЕК заклучи дека Македонски Телеком
има значителна економија на обем на релевантните пазари, предмет на оваа
анализа. Ниту еден од останатите алтернативни оператори, присутни на
пазарот не се очекува да поседуваат критична маса за да можат да ја уживаат
економијата на интеграција во компаративна смисла.

6.33

Македонски Телеком исто така има ценовна конкурентска предност наспроти
алтернативните оператори од аспект на економија на интеграција, која се
јавува како резултат на постоење на заеднички трошоци во понудата на
различни услуги. Колку поголем е бројот на различни електронски
комуникациски производи кои вертикално интегрираниот оператор ги
обезбедува на пазарот за електронски комуникации, толку повеќе истиот ќе
биде во предност да ги надомести заедничките трошоци преку обезбедување
на било која од услугите. Имајќи го во предвид фактот дека дел од
инфраструктурата на Македонски Телеком може да биде употребена за
производство и дистрибуција на различни услуги, АЕК смета дека
Македонски Телеком, со своето портфолио на производи и услуги кои ги
обезбедува на сите релевантни пазари на пазарот за електронски
комуникации како и бројот на претплатници поседува поголема економија на
интеграција на релевантните пазари, предмет на анализата наспроти било кој
од своите конкуренти.

6.34

АЕК во однос на економијата на обем и економијата на интеграција
констатира дека тие во временската рамка на оваа анализа преставуваат
значителна конкурентска предност на Македонски Телеком.

Прашање бр.15 – Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку не
се согласувате Ве молиме да образложите?
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Лесен или привилегиран пристап до финансиски ресурси и пристап до пазарите
на капитал
6.35

Пристапот до финансиски ресурси и пазари на капитал преставуваат многу
значаен фактор за операторите и давателите на услуги заради влегување на
пазарот за пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација. Ова е од
особено значење за пазари на кои е неопходна голема иницијална
инвестиција (високи трошоци за влез), како на пример градење на
инфраструктурата потребна за обезбедување на релевантните услуги, кои
инвестиции се враќаат на среден или долг рок во определена временска
рамка. Разликите помеѓу оператори во однос на пристап до финансиски
ресурси и пристап до пазарите на капитал може да преставува бариера за
влез. Како дополнение, во случај сите останати услови да се еднакви за
операторите, за очекување е дека операторот кој поседува значителна
пазарна моќ и има лесен пристап до финансиски ресурси би бил помалку
подложен на конкуренција од операторот кој поседува значителна пазарна
моќ а нема лесен пристап до финансиски ресурси. Меѓу другото, операторот
кој поседува значителна пазарна моќ и има лесен пристап до финансиски
ресурси е во позиција да го задржи своето пазарно учество и во случај нови
оператори да влезат на пазарот наспроти оператор кој поседува значителна
пазарна моќ а нема лесен пристап до финансиски ресурси.

6.36

Имајќи ја во предвид мрежата која ја поседува Македонски Телеком,
алтернативните оператори би имале висока капитална инвестиција да
изградат алтернативна мрежа за пристап до јавна телефонска мрежа на
фиксна локација за резиденцијални и деловни крајни корисници. Ова е
фактор кој може да делува како бариера за влез на овие релевантни пазари.

6.37

Генерално, нема основа да се заклучи дека Македонски Телеком има подобар
пристап до финансиски ресурси од алтернативните оператори кои се веќе
влезени на пазарот. Дури и да се претпостави дека Македо нски Телеком
ужива подобра позиција од аспект на пристап до финансиски ресурси
наспроти неговите конкуренти на овие релевантни пазари, значаен е фактот
дека конкурентите се исто така големи компании.

6.38

Како и проценката (образложена погоре) на неповратните трошоци, вредно е
да се спомене дека во врска со пристапот до финансиски ресурси повеќе не е
неопходно да се гради алтернативна пристапна мрежа со цел да се понуди
пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација за резиденцијални и
деловни крајни корисници. Овозможувањето на услугата изнајмување на
големо на претплатнички линии, како и обезбедувањето на услугата за
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пристап преку други технологии кои првенствено се наменети за други
услуги (WIMAX i fixed GSM) од страна на други алтернативни оператори оди
во прилог кон намалување на значењето на пристапот до финансиски
ресурси како една од бариерите за влез на овие пазари.
Прашање бр.16 – Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку не
се согласувате Ве молиме да образложите?

Развој на продажна и дистрибутивна мрежа
6.39

Продажната и дистрибутивната мрежа и степенот на развиеност на истата
игра клучна улога во обезбедувањето на услугите, особено малопродажните.
Со развиена продажна и дистрибутивна мрежа услугата за пристап до мрежа,
за резиденцијални и деловни крајни корисници може да биде продадена и
дистрибуирана поевтино и поефикасно и исто така може да влијае на
одлуката на потрошувачите. Развиена продажна и дистрибутивна мрежа
може да биде постигната и одржувана единствено со високи трошоци. Исто
така, фактот дека етаблираните оператори имаат склучено ексклузивни
договори со најголемите и воедно најзначајните дистрибутивни канали на
пазарите преставува предност на операторот со значителна пазарна моќ
наспроти останатите. За потенцијалните даватели на услуга, кои немаат
добро развиена продажна мрежа постои претпоставката дека таа може да
претставува значителна бариера за влез на пазарот.

6.40

Денешниот развој на пазарот овозможува продажбата да се извршува и на
поинаков начин од непосредниот контакт со корисникот. Такви видови се
телемаркетинг, продажба преку интернет и преку директна пошта кои
овозможуваат продажба односно претставуваат продажни канали.

6.41

Иако современиот развој овозможи создавање на нови начини на продажба,
во РМ најголем дел од склучување на договори за користење на услугите се
врши во продажните објекти на давателите. Имајќи ја во предвид продажната
и дистрибутивна мрежа на сите оператори, предмет на оваа анализа АЕК
констатира дека дистрибутивните и продажни канали не треба да се сметаат
за висока бариера за влез на пазарите.

Прашање бр.17 – Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку не
се согласувате Ве молиме да образложите?
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Регулаторни бариери за влез на пазар
6.42

По дефиниција регулаторни бариери постојат кога влезот на пазар е
ограничен од страна на регулаторни услови кои што се должат на ограничени
ресурси или ограничувања во поглед на здравје, животна средина или
безбедност. Како пример за ограничени ресурси претставува спектарот на
радиофреквенциите кои се од посебен национален интерес и регулирани со
одредбите во ЗЕК и Планот за радиофреквенции. Планот за нумерација исто
така претставува акт од посебен национален интерес и би можел да
претставува ограничувачки фактор.

6.43

Со донесување на Законот за електронски комуникации во 2005 година
отпочна процесот на либерализација на пазарот за електронски комуникации
во РМ. Со донесените подзаконски акти подетално се дефинираа условите и
правилата за влез и работа на операторите и давателите на услуги на пазарот
за електронски комуникации. Укинувањето на монополскиот статус на
Македонски Телеком, а овозможен со укинувањето на договорот за концесија
со кој се оневозможуваше влез на нови учесници на малопродажните пазари
за пристап и јавно достапни повици на фиксна локација, претставува значаен
момент во одлучувањето на потенцијалната конкуренција за настап на
пазарот.

6.44

Законот за електронски комуникации е донесен во 2005 година. Донесени се и
имплементирани подзаконските акти со кои се додефинираат и создаваат
услови за обезбедување на конкуренција на пазарите за електронски
комуникациски услуги како: Правилник за избор и предизбор на оператор,
Правилник за пристап и користење на специфични мрежни средства,
Правилник за терминирани и преносни сегменти на изнајмени линии,
Правилник за начин и постапка за регулирање на малопродажните цени,
Правилник за обезбедување на услугата за изнајмување на големо на
претплатнички линии се дел од подзаконските акти донесени од страна на
Агенцијата за електронски комуникации. Услугите избор на оператор за
јавни фиксни мрежи за национални, меѓународни и повици кон мобилни
мрежи беа достапни во Јануари 2007 година а за локални повици во Мај 2008
година. Во Мај 2008 година е дополнето РИО на „Македонски Телеком“ за
обезбедување избор на оператор за локални повици. Услугата изнајмување
на големо на претплатнички линии беше имплементирана согласно
Правилникот за изнајмување на големо на претплатнички линии. Затоа АЕК
смета дека не постои регулаторна бариера која би била препрека за влез на
пазарот.
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Прашање бр.18 – Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку не
се согласувате Ве молиме да образложите?

Експанзија на релевантниот пазар за пристап
6.43

Пазарот со потенцијал за раст по правило е поатрактивен за потенцијалните
оператори наспроти пазарите на кои вкупниот број на продадени услуги
и/или бројот на претплатници стагнира или е во надолна линија (т.н. развиен
пазар (mature market)). Потенцијалните конкуренти кои размислуваат да
влезат на развиен пазар мора да имаат развиена стратегија за превземање на
претплатниците на веќе воспоставените оператори кои обезбедуваат услуги
на релевантните пазари, предмет на оваа анализа.

6.44

Земајќи ги во предвид доставените податоци, АЕК заклучи дека бројот на
активни фиксни линии ((ПСТН и ИСДН) резиденцијални и деловни) на
Македонски Телеком на 31.12.2006 година изнесува 483.697 Во периодот од
2006 до 31.12.2008 година бројот на активни фиксни линии (ПСТН и И СДН)
резиденцијални и деловни) забележува опаѓање од 12,40 %. Ова опаѓање
укажува дека пазарот за пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна
локација за резиденцијални и деловни крајни корисници може да биде
категоризиран како развиен пазар, на кои не се очекува бројот на активни
фиксни линии во периодот што следи значително да се зголемува. Напротив,
податоците покажуваат дека истиот опаѓа. Воедно, истражувањето на јавното
мислење покажа дека покажа дека 31% од целата популација не поседува
фиксна телефонска линија во своето домаќинство. 35 % од нив како причина
ја наведуваат неможноста за плаќање на сметки (поседувавме, но не
исклучија), 11% немаат потреба од телефон бидејќи не поседуваат ниту
фиксен ниту мобилен телефон и 32% ја исклучиле откако почнале да користат
мобилни телефони (останатите 22% наведуваат причина како немање
техничка можност и други причини за не поседување на фиксна линија во
нивното домаќинство). Од друга страна, 11 % од популацијата која нема
фиксна линија се изјасниле дека во наредните шест месеци имаат намера да
станат корисник на фиксна телефонија. Сето ова оди во прилог на заклучокот
дека алтернативните оператори кои ги обезбедуваат услугите на пристап,
независно од технологијата со која услугата се обезбедува ќе мора да развијат
корпоративна стратегија за привлекување на постоечките претплатници на
Македонски Телеком. Оваа состојба, сама по себе го отежнува влегувањето на
алтернативните оператори на пазарите и може да биде разгледувана како
бариера за влез. Но, од друга страна, другите технологии им овозможуваат на
алтернативните оператори да понудат услуга на пристап до мрежа на фиксна
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локација со пониски цени. Дополнително, можноста да понудат ,,triple play,,
пакет на услуги во кој пакет пристапот, јавно достапните локални,
национални и меѓународни повици,пристапот до интернет и ТВ се понудени
во еден ист пакет го ослабува влијанието на оваа бариера за влез, од причина
што алтернативните оператори можат да им понудат на крајните корисници
пристап до интернет и ТВ, каде пристапот до мрежа на фиксна локација и
повиците се вклучени во комерцијално понудените пакети на услуги. Од оваа
причина, иако пазарите предмет на оваа анализа може да се процени дека се
развиени, истиот заклучок не мора значајно да оди во прилог на зајакнување
на позицијата на Македонски Телеком на овие пазари.
Македонски Телеком- активни фиксни линии (резиденцијални)
430.089

404.932

371.292

3.041

2.528

1.944

2006

2007

2008

PSTN

ISDN

Табела 8 - Македонски Телеком- активни фиксни линии- резиденцијални претплатници

Македонски Телеком- активни фиксни линии (деловни)
38.948

37.054

37.479

11.619

12.425

12.970

2006

2007

2008

PSTN

ISDN

Табела 9 - Македонски Телеком- активни фиксни линии- деловни претплатници
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Македонски Телеком- активни фиксни линии (резиденцијални и
деловни)
469.037

441.986

408.771

14.660

14.953

14.914

2006

2007

2008

PSTN

ISDN

Табела 10 - Македонски Телеком- активни фиксни линии- вкупно

Прашање бр.19 – Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку не
се согласувате Ве молиме да образложите?
Однесување на операторите/ давателите на услуга на пристап до јавна
телефонска мрежа на фиксна локација

Диференцијација на производите (Врзување на услуги во пакет)
6.45

Висок степен на диференцијација на производите, или хетерогени производи
можат да предизвикаат претплатничка лојалност, и со тоа да им отежнат на
конкурентите да влезат на пазарите, наспроти состојба каде производите се
хомогени. Воедно, брендираните производи даваат кореспондирачки ефекти.
Пакетирањето на услугите е варијација на диференцијација на производите.
Оператор со значителна пазарна моќ на релевантен пазар може да врзува
услуги кои се обезбедуваат на релевантните пазари, предмет на оваа анализа
со други услуги кои се обезбедуваат на останатите релевантни пазари, така
што оператор ќе понуди пакет на услуги кои се диференцирани од понудата
на конкурентите така да тие имаат лимитирана можност да го понудат
истиот пакет на услуги. На овој начин пакетирањето на услуги може да
придонесува на значителната пазарна моќ на еден пазар креирајќи
конкурентски предности на друг пазар. Такви конкурентски предности
можат да бидат релевантни во проценката на значителна пазарна моќ на
овие пазари.
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6.46

На пазарот за електронски комуникациски услуги се нудат различни видови
на услуги кои спрема своите карактеристики и намени за задоволување на
потребите на крајните корисници припаѓаат на различни пазари. Така на
пример, услугите за пренос на говор, услугите за пренос на податоци и
преносот на радиотелевизиски содржини претставуваат три различни услуги
кои задоволуваат различни потреби на крајниот корисник, а истите се
обезбедуваат на различни пазари. Со развој на дигиталната технологија и
нејзина брза имплементација во секојдневието, се овозможи овие три услуги
да бидат обезбедувани преку еден оператор.

6.47

Подолгото присуство на обезбедување на услуги на еден релевантен пазар и
поседувањето на значителен пазарен удел допринесуваат еден субјект да има
подобра финансиска состојба и стабилност во однос на другите учесници
особено ако се нововлезени на пазарот. Таа финансиска стабилност му
овозможува да инвестира во новите технологии за кои се потребни поголеми
финансиски средства и многу побрзо да ги имплементира во споредба со
конкуренцијата и да добие предност на пазарот. Дигиталната технологија
овозможува обезбедување на услуги кои се со подобар квалитет но и исто
така овозможува проширување на асортиманот на услуги кој ги обезбедува
еден оператор или давател на услуги. Обезбедувањето на три поединечни
услуги врзани во пакет на крајниот корисник му создава перцепција дека
користи една единствена услуга. Дополнително, добивањето на една сметка
со која тој го плаќа месечниот надомест за три различни услуги оди во прилог
на претходното.

6.48

Од аспект на операторот кој го обезбедува пакетот на услуги – со продажба на
пакет на врзани услуги – услуги кои припаѓаат на други пазари давателот на
услуги фактички преку продажба на еден пакет прави едновремена
продажба на услуги од два или три пазари. За новите учесници на еден пазар
ова може да претставува значителна бариера за влез на пазарот. Новите
учесници кога влегуваат на еден пазар јасно се определени кој вид на услуга
ќе им биде предмет на продажба. Обезбедувањето на таа услуга повлекува
соодветни технички предуслови и соодветни финансиски средства кои
новите учесници ги остваруваат за да ја обезбедуваат услугата на пазарот.
Кога на тој пазар постои учесник кој веќе ја нуди услугата и има одреден број
на корисници а воедно нуди и пакет на врзани услуги кои му создаваат
предност во привлекување на нови корисници секако дека тоа ќе претставува
значителна потешкотија за пласман на услугите од новите учесници. Тие
нудат поединечна услуга – дефинирана на релевантниот пазар а не и
останатите една или две услуги. На тој начин давателот на услуги кој е
присутен подолг период на одреден пазар, односно пазари, со нудењето на
три врзани услуги создава конкурентна предност во однос на другите
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учесници. Вообичаено доминантниот оператор на пазарот за електронски
комуникациски услуги е прв кој нуди врзани услуги во пакет а како резултат
на неговата подобра технолошка и финансиска состојба во однос на
конкуренцијата. Со едновременото продавање на три услуги предмет на
продажба на три различни пазари се овозможува пренесување на пазарната
моќ што ја поседува на еден релевантен пазар да ја пренесе на друг пазар.
6.49

Анализирајќи ја состојбата на пазарот на електронски комуникации врз
основа на податоците доставени до АЕК, учесниците на истиот и пакетите на
услуги кои тие ги нудат на своите претплатници АЕК дојде до заклучок дека
на територијата на Република Македонија операторите кои ги обезбедуваат
услугите им понудуваат на своите претплатници најразлични пакети 9 од
врзани различни видови на услуги кои се обезбедуваат на различни
релевантни пазари од целокупниот пазар на електронски комуникации.
Конкретно, на релевантниот пазар за пристап 1, предмет на оваа анализа
Македонски Телеком им нуди на своите резиденцијални претплатници 3
пакети на услуги и тоа: Call & Surf Start, Call & Surf Comfort и Call & Surf
Comfort plus. Со овие пакети Македонски Телеком ги врзува услугата на
пристап до телефонска мрежа на фиксна локација, повици и интернет. Во
зависност од пакетот, со плаќање на месечен надомест од 999-2.799 денари
без вклучен ДДВ (респективно од видот на пакетот, времетраење на
договорот, PSTN или ISDN) крајниот корисник добива вклучен разговор во
мрежата на Македонски Телеком (локален и национален) од 200 минути и
неограничени разговори кон Call & Surf и 3 Max корисници, како и вклучен
интернет сообраќај (респективно од видот на пакетот). Во однос на 3 Max
пакетите кои вклучуваат услуги на телефонија, интернет и дигитална
телевизија MaxTV Македонски Телеком крајниот корисник за цена од 1.4992.499 денари без вклучен ДДВ добива вклучен разговор (локален и
национален) од 200 минути и неограничени разговори кон Call & Surf и 3 Max
корисници, вклучен интернет сообраќај и повеќе од 60 основни ТВ канали
(респективно од видот на пакетот). На релевантниот пазар 2, Македонски
Телеком им нуди на своите деловни претплатници 3 пакети на услуги, и тоа:
Office Complete Start, Office Complete Comfortи Office Complete Comfort plus.
Со овие пакети Македонски Телеком ги врзува услугата на пристап до
телефонска мрежа на фиксна локација, повици и интернет. Во зависност од
пакетот, со плаќање на месечен надомест од 1.999-6.199 денари без вклучен
ДДВ (респективно од видот на пакетот, времетраење на договорот, PSTN или
ISDN) крајниот корисник добива вклучен разговор во мрежата на Македонски
Телеком (локален и национален) од 300 минути, 600 минути или неограничено,

Податоци доставени од операторите и ценовници објавени на индивидуални веб страници
(цени без вклучен ДДВ)

9

____________________________________________________________________________
Страна 84 од 131

Нацрт документ за анализа на Пазар 1- Пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација за
резиденцијални крајни корисници и Пазар 2- Пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација
за деловни крајни корисници

како и вклучен интернет сообраќај од 25 GB, 50 GB или неограничено
(респективно од видот на пакетот). Разговорите се тарифираат со една цена за
нормална и евтина тарифа. Оне на своите корисници им нуди пакет на услуги
мобилна, фиксна и интернет. Со станување на пост-пејд мобилен корисник
корисниците добиваат 30 % попуст на месечната претплата на Ало фиксна
линија или интернет, или 40 % попуст на месечната претплата за активирана
Ало фиксна линија и интернет. Истиот се добива за една претплата од 493
денари без ДДВ за договор од 24 месеци. Оне и ОнНет, како дел од
групацијата Телеком Словенија на своите потрошувачи во 2009 година им го
понудија пакетот АлоНет кој ги вклучува услугите на телефонија и интернет.
За цена од 899 денари без ДДВ резиденцијалните претплатници добиваат 200
минути разговор кон сите национални фиксни мрежи и 10 GB вклучен
интернет. Пакетот за деловни корисници АлоНет бизнис ги вклучува
услугите на телефонија и интернет. Во зависност од пакетот, со плаќање на
месечен надомест од 1.595-4.995 денари без вклучен ДДВ (респективно од
видот на пакетот) крајниот корисник добива вклучен разговор кон сите
национални фиксни мрежи и сопствената мобилна мрежа од 300 минути, 500
минути или 1000 минути, како и вклучен интернет сообраќај од 30 GB, 50 GB
или 100 GB (респективно од видот на пакетот). Разговорите се тарифираат со
различни цени кон сопствена фиксна или мобилна мрежа и кон останати
национални фиксни или мобилни мрежи (респективно од видот на пакетот).
Кејблтел им нуди на своите крајни корисници triple play со вклучена аналогна
телевизија, 15 GB вклучен интернет и 150 минути локален разговор кон други
фиксни оператори, 25 минути национален разговор кон други фиксни
оператори и 10 минути кон мобилни оператори за месечна претплата од 1290
денари со вклучен ДДВ. Во претходниот текст се наведени дел од понудите на
операторите за резиденцијални и деловни крајни корисници.
6.50

При разгледување на пакетите на врзани услуги во однос на прашањето кои
услуги се нудат АЕК забележа дека услугата пристап до јавна фиксна
телефонска мрежа многу помалку е воочлива во понудувањето на двете
основни услуги – пристап и повици. Многу крајни корисници не ги воочуваат
овие две услуги како посебни кога користат пакет на врзани услуги. Таков
вид на нудење на врзани услуги имаше во минатиот период овозможени од
Македонски Телеком кога во месечната претплата беше вклучен месечниот
надоместок за пристап на мрежата и одреден обем на сообраќај кој што од
крајните корисници беше толкуван како бесплатни минути за разговор.

6.51

При разгледување на податоците доставени од операторите, АЕК
констатираше дека од вкупниот број на резиденцијални претплатници
значително мал број на резиденцијални претплатници се корисници на Call &
Surf пакетите (понудени на крајните корисници во Септември 2008 година) и 3
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Max пакетите (понудени на крајните корисници во Ноември 2008 година). За
разлика од Македонски Телеком, податоците покажуваат дека Он Нет, кој во
текот на 2008 година им нудеше на своите крајни корисници најразлични
пакети (некои од нив со ограничено времетраење) на крајот на 2008 година
значителен број од вкупниот број на претплатници се корисници на пакети на
услуги (телефонија и интернет). Операторот КејблТел достави податок дека
сите претплатници се корисници на Triple play пакет со вклучена аналогна
телевизија, телефонија и интернет. Останатите оператори, предмет на
анализата не доставија податоци за корисниците на пакетите кои тие им ги
нудат на крајните корисници. Врз основа на овие податоци, АЕК
констатираше дека во втората половина на 2008 година операторите
интензивно работат на обезбедување на пакети на услуги кои им ги нудат на
крајните корисници. Понудата постојано се збогатува и бројот на
претплатници кои стануваат корисници на истите постојано се зголемува.
Имено, кај алтернативните оператори е очигледен фактот дека од значителен
број од нивните претплатници се корисници на пакети, додека Македонски
Телеком за период од 3 месеци со својата понуда на пакети привлече дел од
своите резиденцијални претплатници. Бидејќи пакетите се понудени во
втората половина на 2008 година, а имајќи го во предвид претходно
изнесеното дека понудата постојано се збогатува, земајќи ја и првата
половина од 2009 година во предвид АЕК смета дека претстои тренд на раст
на бројот на претплатници кои ќе користат пакети на услуги. Резултатите од
испитувањето на јавното мислење покажаа дека од популацијата која има
интернет конекција во своето домаќинство, на 65 % повеќе им одговара
користење на пакет на услуги, кој вклучува телефонија, интернет и
телевизија наспроти 35 % кои за своите потреби во домаќинството сметаат
дека повеќе им одговара користење на услугите одвоено. Од тие причини,
АЕК во временската рамка на оваа анализа константно ќе ја следи понудата
на пакети на услуги, карактеристиките на пакетите, бројот на
претплатниците и ќе превзема мерки согласно условите на пазарот. Во
Прилог 1 на овој документ се презентирани дел од пакетите кои се нудат на
пазарот.
Прашање бр.20 – Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку не
се согласувате Ве молиме да образложите?

Пренесување на пазарна моќ на блиски пазари
6.52

Долгогодишното обезбедување на услуги од страна на еден субјект резултира
во стекнување на предности: може да поседува сопствено производство – во
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овој случај сопствена мрежа, пристапна и основна, широк асортиман на
услуги кои припаѓаат на различни пазари а како резултат на
имплементирање на нови технологии истиот има голем број на корисници на
неговите услуги, малопродажна мрежа – непосреден контакт со
потенцијални корисници, солидна финансиска состојба. Големиот број на
корисници на одредена услуга овозможува да поседува значителна пазарна
моќ на релевантниот пазар. Поседувањето на значителна пазарна моќ на
одреден пазар овозможува да ја зајакне позицијата на друг пазар каде не е
доминантен или да ја зацврсти доколку е доминантен. Тоа претставува
пренесување на пазарната моќ. Пренесување на пазарната моќ на други
блиски пазари може да биде остварено по вертикална линија или
хоризонтална линија. Пренесување на пазарна моќ по вертикална линија
настанува помеѓу големопродажен пазар и малопродажен пазар – во однос на
еден ист производ или услуга. Пренесување на пазарна моќ во хоризонтална
линија се остварува помеѓу два пазари на исто ниво.
Прашање бр.21 – Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку не
се согласувате Ве молиме да образложите?

Вертикална интеграција
.
6.53 Вертикално интегриран оператор е оној субјект чии активности содржат
повеќе од еден линк во релевантната вредносна верига. Вообичаено
вертикално интегриран оператор односно давател на услуги е присутен и на
двата пазара – на пазар за давање на услуги од аспект на инфраструктурата
или од аспект на мрежата („upstream“ пазари) и пазарите наменети за давање
на услуги на крајни корисници („downstream“ пазари). Оператор и/или
давател на услуга кој што има значителна пазарна моќ на големопродажниот
пазар односно пазарот за инфраструктура ќе настојува таа пазарна моќ да ја
пренесе на малопродажниот пазар со цел да ги истисне другите учесници на
тој малопродажен пазар. Тоа може да биде сторено преку цените за
големопродажните услуги кои ги купува конкуренцијата од малопродажниот
пазар изразено како повисоки цени од цените на чинење со цел формирањето
на малопродажната цена за одредена услуга од страна на конкуренцијата да
не биде конкурентна со цената понудена од вертикално интегрираниот
оператор. Оттурнување на конкуренцијата од малопродажниот пазар може да
биде сторено и преку не нудење на големопродажни услуги со што се
оневозможува конкурентите да ги понудат тие услуги како резултат на
прекинување на технолошкиот процес на создавање, пренос и доставување на
услугата до крајниот корисник. На овој начин вертикално интегрираниот
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оператор, кој воедно поседува значителна пазарна моќ на големопродажниот
пазар ја засилува својата позиција на малопродажниот пазар.
6.54

Разгледувајќи ги активностите кои се однесуваат на пристап до јавна
телефонска мрежа на фиксна локација АЕК констатира дека Македонски
Телеком е вертикално интегриран оператор односно давател на пристап до
јавна телефонска мрежа на фиксна локација за резиденцијални и деловни
крајни корисници. Ваквата констата ција се должи на фактот што
Македонски Телеком е сопственик на бакарната пристапна мрежа а тоа пак
му овозможува да ја зајакне позицијата на малопродажниот пазар за пристап
до јавна телефонска мрежа на фиксна локација што е предмет на оваа
анализа. На Македонски Телеком согласно ЗЕК, како оператор со значителна
пазарна моќ на пазарот за јавни фиксни говорни телефонски мрежи и услуги
и како субјект кој поседува електронска комуникациска мрежа потребна за
обезбедување на овие услуги, а исто така во согласност со релевантните
подзаконски акти АЕК му наметна обврска за пристап до својата мрежа,
односно разврзан пристап на локална јамка и обврска за интерконекција,
односно поврзување со други оператори и даватели на услуги со цени кои ќе
бидат засновани на трошоци. Не може да не се забележи дека
алтернативните оператори кои ја обезбедуваат услугата за пристап до јавна
телефонска мрежа на фиксна локација а врз основа на податоците добиени
врз основа на историските прашалници почнале да ја нудат услугата во 2008
година, од кои најголем дел во втората половина на годината. Конкурентите
на Македонски Телеком на малопродажниот пазар за пристап купуваат
големопродажни услуги од „Македонски телекомуникции, односно
интерконекциските производи – оригинирање, пренос и терминирање, избор
и пред-избор на оператор и/или изнајмени линии кои претставуваат инпути
и/или неопходен елемент за обезбедување на услугите на малопродажните
пазари. Цените за овие инпути претставуваат значителна ставка во
формирањето на малопродажните цени. Разгледувајќи од овој аспект АЕК
воочува дека позицијата на Македонски Телеком на пазарот за фиксна
телефонија е значителна имајќи ги во предвид приходите од
големопродажните елементи неопходни за давање на услугата пристап. Од
тој аспект доколку се додадат и приходите остварени од продажба на
големопродажни елементи тогаш позицијата на Македонски Телеком е многу
поголема во споредба со позицијата разгледувана единствено од аспект на
малопродажен пазар. Врз основа на ова, АЕК констатира дека степенот на
вертикалната интеграција има големо влијание во одредувањето на
Македонски Телеком како оператор со значителната пазарна моќ на овој
релевантен пазар.
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Прашање бр.22 – Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку не
се согласувате Ве молиме да образложите?

Хоризонтална интеграција
6.55

Хоризонтално интегриран оператор е оној субјект кој преку сопственоста има
контрола на различни паралелни инфраструктури кои што можат да бидат
користени за понуда на производи, кои се предмет на конкуренција до
крајните корисници. На овој начин операторот може да ја зајакне својата
пазарна моќ на пазарите преку оневозможување на конкуренција од страна
на алтернативна инфраструктура.
Како последица на настаната
конвергенција, инфраструктурата која првично е наменета за обезбедување
на еден вид електронска комуникациска услуга може во иднина да служи
како алтернативна инфраструктура за обезбедување на услугата пристап до
јавна телефонска мрежа на фиксна локација. Ова оди во прилог на
ослабување на позицијата на Македонски Телеком на овие релевантни
пазари.

6.56

Од друга страна, Македонски Телеком е исто така лидер во повеќето
инфраструктурни пазари за обезбедување на електронски комуникациски
услуги, вклучувајќи го пазарот за изнајмени линии и широкопојасен пристап
до интернет. Врз основа на фактот дека Македонски Телеком е хоризонтално
интегриран на ниво на релевантните големопродажни пазари и неговата
контрола на инфраструктурата АЕК смета дека е значаен фактор кој ја
зајакнува неговата позиција на релевантните пазари, предмет на оваа
анализа. Како дополнение, фактот дека Македонски Телеком е вертикално
интегриран на инфраструктурно ниво на повеќето пазари за електронски
комуникации, Македонски Телеком е исто така лидер во сите поврзани
малопродажни пазари, што се должи на фактот дека како правило, Како
водечки оператор на малопродажните пазари за пристап до јавна телефонска
мрежа на фиксна локација, повици и широкопојасен пристап до интернет,
Македонски Телеком е во позиција да креира и понуди Македонски Телеком е
хоризонтално интегриран во овие пазари. на своите претплатници пакети на
услуги соодветни на побарувачката за услугите побарани од различни
групации на крајни корисници. На тој начин понудата на пакети на услуги за
крајните корисници е многу поголема за разлика од другите учесници на
пазарот. АЕК констатира дека давањето на пакети во кои е вклучен пристап
до мрежа на фиксна локација, телефонски сообраќај и интернет како врзани
услуги и користење на други малопродажни комуникациски услуги,
индицира дека Македонски Телеком поседува можност за зајакнување на
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позицијата што тој ја има на другите пазари. Неговите конкуренти не се во
иста позиција да им понудат на своите корисници пакети на услуги и цени на
исто ниво како Македонски Телеком на овие малопродажни пазари.
Прашање бр.23 – Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку не
се согласувате Ве молиме да образложите?

Коментар на Македонски Телеком:
Иако АЕК констатира дека давањето пакети на услуги во кои е вклучен пристап до
мрежа на фиксна локација, телефонски сообраќај и интернет како врзани услуги,
индицира дека МКТ поседува можност за зајакнување на позицијата што ја има на
другите пазари, сепак треба да се има во предвид и понудата на конкуренцијата која
има понуди со цени пониски од оние на МКТ. Дел од понудите на операторите се
опфатени во прилозите на двата документа за анализа на пазарите.
Имајќи го во предвид големопродажното портфолио на МКТ, алтернативните
оператори во целост може да ги реплицираат услугите и пакетите кои ги обезбедува
МКТ на своите крајни корисници.
Одговор на коментар:
АЕК се согласува со констатацијата дека на пазарите покрај Македонски Телеком и
алтернативните оператори во својата понуда имаат најразлично портфолио на
пакети на услуги. Тоа е образложено во овој Документ. Сепак, АЕК останува на
констатацијата дека Македонски Телеком поседува можност за зајакнување на
позицијата што ја има на другите пазари,особено преку понудата на пакети на
услуги- услуги врзани во пакет.

Ценовна политика- Малопродажни цени за услугата за пристап до јавна
телефонска мрежа на фиксна локација
6.57

Анализирајќи ги податоците доставени од страна на операторите предмет на
оваа анализа, АЕК заклучи дека Македонски Телеком во разгледуваниот
период од 2006 до 2008 година цените за почетно приклучување на PSTN и
ISDN линија за резиденцијални и деловни крајни корисници се непроменети,
односно почетно приклучување на PSTN линија за резиденцијален и деловен
претплатник чини 1.240 денари без ДДВ. Почетното приклучување за ISDN
BRA и ISDN PRA линија за резиденцијален и деловен претплатник чини 3.700
денари без ДДВ. Месечната претплата за PSTN линија за резиденцијален
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претплатник чини 399 денари без ДДВ, додека за деловен 700 денари без ДДВ.
Месечната претплата за ISDN BRA линија за резиденцијален претплатник
чини 694 денари без ДДВ, додека за деловен 950 денари без ДДВ, додека
месечната претплата за ISDN PRA линија за деловен претплатник чини 7.150
денари без ДДВ. При пејд телефонската линија на Македонски Телеком
овозможува претплатникот да не плаќа месечна претплата туку со
надополнување на при пејд сметката со вредносни картички од 555, 999 и 1500
денари без ДДВ на претплатниците им овозможува ефикасна контрола на
трошокот за фиксна телефонска линија. Оне исто така им понуди на своите
претплатници при пејд модел и модел со месечна претплата. Имено, моделот
на месечна претплата од 199 денари без ДДВ е со бесплатен приклучок,
моделот на месечна претплата од 299 денари без ДДВ е со бесплатен
приклучок и вклучени 100 минути кон сите фиксни оператори додека
моделот на месечна претплата од 599 денари без ДДВ е со бесплатен
приклучок и вклучени 600 минути кон сите фиксни оператори. Еднократниот
надомест за приклучување за при пеид моделите зависи од опремата која се
инсталира, а е неопходна за обезбедување на услугата и чини 1.850 денари без
ДДВ или 3.290 денари без ДДВ. Исто така, OнНет со својата понуда ОнТел им
нуди на своите претплатници модел со месечна претплата од 599 денари без
ДДВ, со бесплатен приклучок и вклучени 200 минути кон ОнНет и другите
фиксни оператори додека моделот со месечна претплата од 990 денари без
ДДВ е со бесплатен приклучок, неограничени разговори кон ОнНет
претплатници и вклучени 300 минути кон Македонски Телеком. Останата
понуда на претходно наведените оператори е пакети на врзани услуги,
обработени погоре. Операторот Неотел на своите претплатници им нуди
единствено пакети на врзани услуги, и тоа Тwin Start и Twin Ultra за
резиденцијални претплатници каде за моделот Тwin Start за договор на
неопределено време со еднократен надомест за инсталација од 2.990 денари
без ДДВ и месечна претплата од 1.190 денари претплатниците имаат вклучен
20 GB интернет сообраќај, 200 бесплатни минути кон другите фиксни мрежи
и неограничени разговори кон мрежата на Неотел во времетраење од шест
месеци од потпишување на договорот кои по истекот на промотивниот
период од шест месеци вклучува 400 бесплатни минути кон мрежата на
Неотел. Операторот КејблТел исто така на своите претплатници им нуди
различни пакети на услуги од кои телефонијата е доминантна во пакетите
Triple Play. Имено, без трошок за еднократен надомест пакетот Triple Play со
месечна претплата од 1.290 денари без ДДВ нуди бесплатни разговори кон
мрежата на КејблТел, вклучени 150 минути локални разговори кон други
фиксни мрежи, 25 минути национални разговори кон други фиксни мрежи, 10
минути кон мобилни мрежи, аналогна телевизија од 68 канали и вклучен
интернет сообраќај.
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6.58

Од погоре наведеното може да се заклучи дека понудата на алтернативните
оператори не влијаеше на Македонски Телеком да направи промена на
цените за PSTN/ISDN линиите, АЕК во временската рамка на оваа анализа ќе
следи како понудата на алтернативните оператори ќе влијае врз ценовното
развивање на овие пазари.

6.59

Фактот дека Македонски Телеком не ги намали цените за PSTN/ISDN
линиите на овие релевантни пазари, наспроти постоењето на алтернативни
оператори кои ја обезбедуваат услугата по пониски цени е јасен знак дека
Македонски Телеком поседува значителна пазарна моќ на релевантните
пазари, предмет на анализата.

Прашање бр.24 – Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку не
се согласувате Ве молиме да образложите?

Ефектот на куповната моќ на големите корисници врз операторот
6.60

Куповната моќ во принцип е параметар кој генерално е определен од страна
на потрошувачите, крајните корисници со голема потрошувачка (големи
корисници) кои поседуваат преговарачка моќ и интерес да влијаат врз
операторите и давателите на услуги, иако тие имаат доминантна позиција.
Колку поголем е делот што големите корисници го купуваат од операторите и
давателите на услуги толку повеке операторот си допушта или е принуден да
попушти на влијанието на големите корисници. Колку повисок е делот на
корисниците, односно трошокот на крајните корисници е поврзан со дадената
релевантна услуга толку повеќе ќе има влијание неговата куповна моќ. Во
ваков случај, големиот корисник со силна куповна моќ е поосетлив на цената
и квалитетот на услугата што може да резултира со мигрирање кон друг
оператор кој ќе понуди подобра цена или квалитет. Постоењето на такви
купувачи кои имаат преговарачка моќ може да ја ограничат позицијата на
давателот на услуга да се однесува независно на пазарот. Таква пазарна моќ
на страна на побарувачката може да биде резултат на големината на
купувачот и волуменот на услуга кој тој ја купува.

6.61

Анализирајќи ги податоците доставени од страна на операторите АЕК
заклучи дека страната на побарувачката на пазарот за пристап до јавна
телефонска мрежа на фиксна локација за резиденцијални претплатници ја
претставуваат резиденцијални корисници кои од страна на операторите не се
третирани како големи корисници. Генерално, тоа се домаќинства кои немаат
голема куповна моќ, а со својот обем на сообраќај индивидуално немаат моќ
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која би ги довела да преговараат со операторот со значителна пазарна моќ да
за намалување на цени за услугите или добивање на некои попусти и
поволности. Врз основа на претходно изнесеното, АЕК констатира дека
страната на побарувачката за услугите кои се обезбедуваат на релевантните
пазари, предмет на оваа анализа нема влијание на пазарната моќ која ја
поседува Македонски Телеком на било кое ниво.
6.62

Од друга страна, анализирајќи ги податоците доставени од страна на
операторите АЕК заклучи дека страната на побарувачката на пазарот за
пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација за деловни
претплатници ја преставуваат деловни корисници од кои делумно некои од
нив од страна на операторите се третирани како големи корисници. Имено,
големи корисници се деловните корисници кои со својот приход учествуваат
со определен процент во вкупниот приход на операторот потоа оние
корисници кои остваруваат месечен приход поголем од определена вредност,
деловни корисници кои се корисници на определени услуги и определени
компании и организации кои со Македонски Телеком склучуваат договор за
лојалност/ доверба. Попустите за големите корисници зависат од повеќе
фактори, како на пример големината на приходите и должината на договорот.
Имајќи го во предвид значењето на големите корисници, нивното
процентуално учество во вкупниот број на деловни претплатници и нивното
учество во вкупниот приход на операторот, АЕК смета дека на сегментот на
пазарот за пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација за
деловни корисници големите корисници имаат моќ да влијаат врз операторот
со значителна пазарна моќ. Вредно е да се напомене дека не сите деловни
корисници кои се предмет на овој пазар имаат ваква моќ да влијаат врз
операторот туку единствено оние кои имаат склучено договор за лојалност и
се третирани како големи корисници, а врз основа на тоа целокупната страна
на побарувачката не остварува корист од ова влијание, туку единствено
големите корисници. Од тие причини, целокупната страна на побарувачката
не ја поседува постоечката моќ да влијае врз Македонски Телеком туку таа е
ограничена на категоријата големи корисници. Како резултат на тоа, АЕК
смета дека на сегментот на пазарот за пристап до јавна телефонска мрежа на
фиксна локација за деловни корисници определена категорија на кориснициголемите корисници имаат моќ да влијаат врз операторот со значителна
пазарна моќ во определена мера во однос на целокупниот пазар.

6.63

Претходно споменатите податоци, доставени од операторите се строго
доверливи, а поради фактот дека се комерцијално осетливи истите не се
презентирани во овој документ.
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Прашање бр.25 – Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку не
се согласувате Ве молиме да образложите?

Коментар на Македонски Телеком:
Неопходна е флексибилност на операторите во подготовка на индивидуални понуди
за големи корисници имајки ја во предвид не само пазарната ситуација туку и
моменталната ситуација каде согласно Законот за Јавните набавки голем дел од
економските субјекти во земјата распишуваат тендери за телефонски услуги и во
тие тендери налагаат услови и цени кои најчесто се различни од официјалните
понуди на операторите. Операторите со основна цел да можат да учествуваат на
тендерите настапуваат со понуди кои се неопходни да се задоволат условите на
тендерот и да остварат минимален економски бенефит од истото.
Одговор на коментар:
Од аспект на можност за дискриминација на еднакви корисници АЕК смета дека е
неопходно воведување на обврска за забрана за ценовна дискриминација која
вклучува нееднакви попусти кон определена категорија корисници.

Пристап на корисниците до информации
6.64

На пазарот за пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација
услугата се обезбедува од повеќе оператори, даватели на услуги. За да може
крајниот корисник да направи избор од кој давател на услуга ќе ги користи
услугите тој мора да има пристап до информации за понудената услуга.
Комплицирана ценовна структура и различни бонуси и попусти можат да
влијаат на информативната перцепција на крајните корисници и со тоа да го
ограничат можноста за ефикасен избор на крајниот корисник што може да
предизвика зајакнување на веќе доминантната позиција на пазарот.

6.65

На релевантните пазари, предмет на оваа анализа, за крајните корисници
навистина може да биде предизвик да ги споредува различните понуди и
цени од различните оператори кои ја обезбедуваат услугата на пристап,
особено ако се има предвид дека операторите имаат различни пакети кои се
одликуваат со различна ценовна структура. Во повеќето случаеви, во
проценката на понудата на алтерантивните оператори не е доволно
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едноставно да се увиди цената за еднократен надомест за пристап. Потребно
е да се направи проценка на фиксните и варијабилните ценовни елементи, а
секако и индивидуалните потреби за сообраќај
и целокупните
комуникациски потреби.
6.66

Како заклучок, иако има индикатори дека пристапот до информации на
крајните корисници за пакетите на услуги и нивната ценовна структура
заради проценка на најадекватна понуда за сопствените потрошувачки
навики преставува предизвик за крајните корисници АЕК не смета дека на
крајните корисници им е особено тешко да се снабдат со релевантните
информации од обезбедувачите на услугите, потребни за донесување на
одлуката. АЕК заклучи дека пристапот на корисниците до информации не е
фактор кој влијае врз позицијата на Македонски Телеком.

Прашање бр.26 – Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку не
се согласувате Ве молиме да образложите?
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7.

Определување на оператор со значителна пазарна моќ

7.1

Агенцијата за електронски комуникации го анализираше пазарот за пристап
до јавна телефонска мрежа на фиксна локација за резиденцијални и деловни
корисници од повеќе аспекти погоре образложено во документот. Имајќи ги
во предвид критериумите врз основа на кои АЕК ја вршеше анализата, се
доаѓа до заклучок дека Македонски Телеком има значителна пазарна моќ на
релевантниот пазар за пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна
локација. Развојот на пазарите, малото учество на алтернативните оператори,
даватели на релевантните услуги во севкупниот број на линии кој се однесува
за овие пазари и малото учество во севкупните приходи остварени на истите
ја потврдува таа констатација.

7.2

Согласно член 40 од Законот за електронските комуникации став 1:

„Оператор со значителна пазарна моќ е оператор на јавна
комуникациска мрежа или давател на јавна комуникациска
услуга ќе се смета дека поседува значителна пазарна моќ на
релевантен пазар на јавни комуникациски мрежи или услуги,
во определено географско подрачје, доколку има моќ и
капацитет самостојно или со други оператори или даватели
на услуги да дејствува независно од конкурентите и
корисниците на тој пазар во однос на цените на понудата.“
7.3

Македонски Телеком е оператор со значителна пазарна моќ на пазарот за
пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација за
резиденцијални и деловни корисници а високиот удел кој тој го има на
пазарот од аспект на број на линии и приходи ја потврдува неговата позиција
на оператор со значителна пазарна моќ.

7.4

Македонски телеком има висок процент на учество на пазарот кој му
овозможува да дејствува независно од конкурентите и корисниците на
пазарот во однос на цените и понудата. Долгогодишната положба на пазарот
како единствен обезбедувач на услуги но и кусиот период од влезот на
алтернативните оператори на релевантните пазари, предмет на анализата се
дел од факторите за констатирање на неговата значителна пазарна моќ.

7.5

Согласно став 3 од член 40 од ЗЕК:
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„Ако еден оператор или давател на услуга има значителна
пазарна моќ на релевантен пазар, тој ќе се смета дека има
значителна пазарна моќ и на друг близок пазар, доколку
врските меѓу двата пазара се такви што дозволуваат
пазарната моќ од едниот пазар да се префрли на другиот
пазар“
Македонски Телеком истовремено е оператор и давател на услуги, поседува
сопствена инфраструктура која воедно ја контролира и управува со неа. На
пазарот за електронски комуникации обезбедува различни видови на услуги,
меѓу кои и пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација за
резиденцијални и деловни корисници, предмет на оваа анализа. Како
оператор и давател на услуги кај кој постои вертикална и хоризонтална
интеграција АЕК смета дека Македонски Телеком е во позиција да ја префрли
пазарната моќ што ја поседува на големопродажни нови на друг близок пазар.
Прашање бр.27 – Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку не
се согласувате Ве молиме да образложите?

Констатација од Македонски Телеком:
МКТ како оператор со значителна пазарна моќ на пазарот за пристап до јавна
телефонска мрежа на фиксна локација и на пазарот на јавно достапни телефонски
услуги на фиксна локација за резиденцијални и деловни корисници, ќе ја почитува
таквата одлука на АЕК и исто како и досега во целост ќе постапува со наметнатите
обврски.

8.

8.1

Конкурентски проблеми на малопродажните пазари за пристап до јавна
телефонска мрежа на фиксна локација и јавно достапни телефонски услуги
на фиксна локација
Агенцијата за електронски комуникации спроведе анализа на пазарите за
пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација за резиденцијални и
деловни корисници. Анализата на релевантните пазари АЕК ја изврши
согласно Законот за електронските комуникации (“Службен весник на
Република Македонија“, бр.13/2005, 14/2007, 55/2007 и 98/2008),
подзаконските акти донесени врз негова основа и Методологијата за анализа
на релевантни пазари изготвена од страна на АЕК земајќи ги во предвид
основните напатствија од Европската комисија за вршење на анализа на
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релевантни пазари и утврдување на значителна пазарна моќ согласно ЕК
регулаторна рамка за електронски комуникациски мрежи и услуги.
8.2

Во постапката на дефинирање на пазарите, АЕК утврди дека има еден пазар
за пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација за резиденцијални
и деловни корисници. Анализата понатаму покажа дека има потреба од
понатамошно сегментирање на пазарот и тоа на две нивоа на пристап, и тоа:
Ниско Ниво на Пристап – во кои спаѓаат услуги преку комутирана
телефонска мрежа (PSTN), теснопојасен фиксен безжичен пристап
(FWA), пристап до мрежа адаптирана за обезбедување услуги на
фиксна локација (fixed GSM) пристап преку кабелска мрежа и ISDN
основен пристап (BRA);
 Високо Ниво на Пристап – вклучувајќи ги услугите на делумно
поделен пристап на ISDN (ISDN 10 и ISDN 20) и ISDN примарен пристап
(PRA).



При анализа на малопродажниот пазар за пристап до јавна телефонска
мрежа на фиксна локација за резиденцијални и деловни корисници беа
утврдени конкурентни проблеми кои се подолу образложени.
8.3

На операторот со значителна пазарна моќ му се наметнуваат обврски со цел
да се оневозможат фактичките и/ или потенцијалните проблеми во
конкуренцијата на релевантниот пазар. За конкурентски проблем се смета
она однесување од страна на операторот со значителна пазарна моќ со кое
има намера или ќе резултира со истиснување на конкурентите од пазарот,
потоа спречување на влез на потенцијалните конкуренти на пазарот и / или
експлоатира на потрошувачите. Сето тоа укажува на потребата од
наметнување на специфични обврски во согласност со Законот за
електронските комуникации, без оглед на тоа дали злоупотребата на
пазарната моќ всушност се случува како резултат на одредено дејствие или
има потенцијална можност истите да се појават под дадени услови.

8.4

Анализата на релевантните пазари, спроведена преку проценката на
критериумите поединечно идентификуваше определени конкурентски
проблеми.

8.5

Потенцијални конкурентски проблеми за горенаведените пазари, предмет на
оваа анализа можат да бидат групирани во три главни категории:


пренесување на пазарната моќ врз основа на вертикална
интеграција,
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8.6



пренесување на пазарната моќ врз основа на хоризонтална
интеграција и



поединечна значителна пазарна моќ.

Поголем дел од конкурентските проблеми кои се идентификувани на
малопродажните пазари за фиксни телефонија се поврзани со проблеми во
конкуренцијата кои потекнуваат од големопродажните пазари (пазари 8-10).
Тоа се должи на фактот дека Македонски Телеком исто така има значителна
пазарна моќ на овие пазари.

Пренесување на пазарната моќ врз основа на вертикална интеграција
8.7

Пренесување на пазарната моќ врз основа на вертикална интеграција ја
означува можноста на вертикално интегрираниот оператор со значителна
пазарна моќ на големопродажните пазари да ја пренесе таа пазарна моќ на
поврзаните малопродажни пазари. За да пренесувањето на пазарната моќ врз
основа на вертикална интеграција претставува проблем во конкуренцијата на
малопродажните пазари, операторот со значителна пазарна моќ на
големопродажниот пазар мора од било која причина да биде спречен од
целосно
искористување
на
својата
доминантна
положба
на
големопродажните пазари. Ако, на пример, оператор со значителна пазарна
моќ на големопродажен пазар подлежи на контрола на цените, таков
оператор може да има поттик за да ја пренесе пазарната моќ на поврзаните
малопродажни пазари, бидејќи (како резултат на контролата на цените) на
таквиот оператор му е оневозможено од целосно искористување на својата
моќ на големопродажниот пазар. Од ова произлегува генерална претпоставка
дека колку повеќе регулацијата на релевантните големопродажни пазари ги
дава очекуваните резултати, толку повеќе конкурентски проблеми ќе се јават
на малопродажните пазари како последица на пренесувањето на пазарната
моќ врз основа на вертикална интеграција.

8.8

АЕК применува регулирање на малопродажните пазари, со цел да се
обезбедат подеднакви конкурентски услови за сите учесници на
малопродажните пазари. Малопродажните пазари за фиксна телефонија се
директно поврзани пазари со големопродажните пазари (8-10). АЕК
проценува дека Македонски Телеком, како операторот со значителна пазарна
моќ на поврзаните големопродажни пазари (пазарите за започнување на
повик во јавна телефонска мрежа на фиксна локација; завршување на повик
во јавна телефонска мрежа на фиксна локација и транзитирање во јавна
фиксна телефонска мрежа), нема да биде во можност во целост да ја
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искористи својата доминација. Оваа проценка се должи на одредбите
содржани во Законот за конкуренција и обврските кои автоматски
произлегуваат од Законот за електронските комуникации, вклучувајќи ја и
обврската за обезбедување на услугата избор и предизбор на оператор.
Воедно, специфичните обврски кои на Македонски Телеком му се определи
како оператор со значителна пазарна моќ на релевантнтите големопродажни
пазари допринесуваат да се оневозможи искористување на значителната
пазарна моќ на истите. Како што е претходно наведено, АЕК со ова анализа
проценува дека Македонски Телеком би можел да ја пренесе својата
значителна пазарна моќ на малопродажните пазари.
8.9

Во однос на изборот на обврски што е можно да се наметнат на Македонски
Телеком, потребно е да се наведе разликата помеѓу три главни видови на
пренесување на пазарната моќ врз основа на вертикална интеграција:



Оневозможување на пристап



Пренесување на моќ преку неценовни категории



Пренесување на моќ преку цени.

Прашање бр.28 – Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку не
се согласувате Ве молиме да образложите?

Коментар од Македонски Телеком:
МКТ смета дека прекумерната регулација на малопродажниот пазар за пристап до
јавна телефонска мрежа на фиксна локација и пазарот за фиксни говорни услуги не
е препорачлива посебно што во текот на 2008 и 2009 година на пазарите за
големопродажба се бележат позитивни сигнали за алтернативните оператори во РМ.
МКТ смета дека регулацијата на големопродажните пазари за кои МКТ е определен
за оператор со значителна пазарна моќ е доволна и истата овозможува можности и
простор на конкуренцијата да работи ефикасно на релевантните малопродажни
пазари. Истото е во насока на препораките на Европската Комисија за релевантни
пазари . каде се укажува дека регулативна контрола врз малопродажните услуги
може да се наметне само онаму каде што мерките на релевантните големопродажни
пазари нема да допринесат да се постигне ефективна конкуренција. Воедно ова е
став и на ERG (Европската група на регулатори). Исти се насоките и во Директивата
на ЕК за Универзална Услуга, Член 17, каде се вели дека националните регулаторни
тела треба да наметнат на операторите со СМП статус регулативни обврски на
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малопродажните пазари за обезбедување пристап и јавни телефонски услуги на
фиксна локација (пазар 1 – 6), само доколку регулативните обврски на
големопродажните пазари и услугите избор и пред-избор на оператор не се доволни
и не ги даваат очекуваните ефекти.
Одговор на коментар:
Во врска со коментарот за точка АЕК го дава следното мислење: Согласно член 13 од
Законот за заштита на конкуренцијата став 3: “се претпоставува дека едно
претпријатие има доминантна позиција, ако неговото учество на релевантниот
пазар изнесува повеќе од 40 %, освен ако претпријатието не го докаже спротивното.”
Врз основа на доставените податоци АЕК заклучи дека АД Македонски Телеком
има доминантно учество на релевантните пазари, предмет на оваа анализа. АЕК,
согласно член 49 од ЗЕК врз основа на анализа на пазарот, може да му наметне на
Операторот со значителна пазарна моќ на релевантен малопродажен пазар обврски
поврзани со регулирањето на малопродажните услуги, доколку се покаже дека
големопродажниот регулиран пазар не ги дава очекуваните резултати. Воедно, во
Препораката

за

релевантни

пазари

од

2007

година

(COMMISSION

RECOMMENDATION of 17 December 2007 on relevant product and service markets
within the electronic communications sector susceptible to ex ante regulation in
accordance with Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of the Council on
a common regulatory framework for electronic communications networks and services)
Европската Комисија препорачува определување на оператор со значителна
пазарна моќ на релевантен пазар кој не е содржан во Анексот на Препораката
доколку анализата на пазарот покаже дека истиот не се приближува кон состојба на
ефикасна конкуренција. Врз основа на проценките, содржани во овој документ АЕК
смета дека е неопходно воведување на еден од можните начини за регулирање на
малопродажните цени наведени во член 49 став 2. Во врска со обврските за
регулирање на малопродажните цени за пристап до јавна телефонска мрежа на
фиксна локација и доставување на Ценовник и промени во Ценовникот на
малопродажните услуги на одобрување до АЕК, определени со овој документ
сметаме дека е потребен временски период од 6 месеци за имплементирање на
истите во работењето на операторот со значителна пазарна моќ- Македонски
Телеком АД Скопје.
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Оневозможување на пристап
8.10

Определениот оператор со значителна пазарна моќ на големопродажните
пазари може да има силна мотивација да го оневозможи пристапот на
операторите кои нудат конкурентни услуги во поврзаните малопродажни
пазари, а на тој начин ги оневозможуваат конкурентските услови. Ако
операторот со значителна пазарна моќ на пазарите на големо за фиксна
телефонија им го оневозможува пристапот на другите оператори до
големопродажните производи/услуги потребни за нудење на телефонија
(пристап и повици) на пазарите на мало може да допринесе до конкурентски
проблеми.

8.11

Оневозможувањето на пристап, како конкуренски проблем може да вклучува
и ситуации кога операторот со значителна пазарна моќ одбива да преговара
со конкурентите на малопродажните пазари, или кога пристапот е
овозможен, но под неразумни услови. Фактична или потенцијална состојба на
оневозможување на пристап е еден од најзначајните конкурентски проблеми
на пазарот за фиксна телефонија, имајќи го во предвид фактот дека
оневозможувањето на пристапот може да ја обезхрабри потенцијалните
конкуренти од пазарот или истисне веќе постоечките оператори од пазарот.

Прашање бр.29 – Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку не
се согласувате Ве молиме да образложите?

Пренесување на моќ преку неценовни категории
8.12

Пренесување на моќ преку неценовни категории може да вклучува различни
видови на дискриминаторно однесување помеѓу внатрешните и
надворешните "корисници" на големопродажните пазари. Ова е особено
релевантно ако операторот со значителна пазарна моќ на големопродажните
пазари има обврска за пристап по регулирани цени, кои обврски
допринесуваат да се оневозможи или отежни ценовна дискриминација.
Конкуренските проблеми од овој вид, вклучуваат на пример, тактики на
пролонгирање, врзување и/или обврзување, дискриминација во однос на
квалитет и злоупотреба на информации за конкурентите.

8.13

Овие различни видови на конкурентски проблем се објаснети подолу. На
пример, такви конкурентски проблеми често може да допринесат да
операторот со значителна пазарна моќ да биде чекор понапред во однос на
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конкурентите во малопродажните пазари, а со тоа ги ограничува можностите
на конкуренцијата на малопродажните пазари.
Прашање бр.30 – Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку не
се согласувате Ве молиме да образложите?

Тактика на пролонгирање
8.14

Една од формите на тактиката на пролонгирање може да биде кога
операторот со значителна пазарна моќ на големопродажните пазари дава на
конкурентите во малопродажниот пазар пристап до пазарот на неопходните
големопродажни услуги, но со пролонгиран период на обезбедување во
споредба со оној што го обезбедува во сопствената компанија. Други примери
на тактиката на пролонгирање може да биде непотребно долготрајните
преговори или наводните технички проблеми. Покрај креирањето на
несигурност за конкурентите, оваа тактика на пролонгирање може да
резултира во повисоки трошоци за конкурентите и состојба да нивните
корисници или потенцијални корисници изберат друг обезбедувач на
услугите. Таквите тактики на пролонгирање се потенцијален проблем во
конкуренцијата на пазарите на фиксна телефонија,односно за двете основни
услуги- пристап и повици.

8.15

Одолговлечените преговори на пазарите на големопродажно ниво, исто така
може да креираат состојба на бенефит за операторот со значителна пазарна
моќ на неговите активности на малопродажните пазари, особено при
воведување на нови услуги. Во вакви случаеви, малопродажните активности
на операторот со значителна пазарна моќ во врска со воведување на нови
услуги доведува до постигнување на предност на пазарот нудејќи нови услуги
порано од конкурентите.

Прашање бр.31 – Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку не
се согласувате Ве молиме да образложите?

Врзување и/или обврзување на услуги
8.16

Врзувањето на услуги значи дека купувањето на производот бара
истовремено купување на друг производ. Ова може да преставува проблем,
бидејќи преставува зголемување на трошоците за конкуренцијата во случај
кога мора да купат производи што не им се потребни, или затоа што
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врзувањето на услуги на големопродажно ниво ја спречува конкуренцијата на
малопродажните пазари да понуди на пазарот свој пакет на услуги.
Прашање бр.32 – Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку не
се согласувате Ве молиме да образложите?

Дискриминација во однос на квалитет
8.17

Преку дискриминација во однос на квалитетот на вертикално интегрираниот
оператор доминантен на големопродажниот пазар може исто така да ги
зголеми трошоците на другите оператори или да ја ограничи нивната
продажба. Трошоците се зголемуваат како дополнителни издатоци или
инвестиции кои му се потребни на конкурентот да ја надмине разликата во
квалитет. Во тој случај побарувачката се намалува како резултат на
неможноста да се обебзеди ист квалитет, а со тоа крајниот корисник ја
оценува услугата како незадоволителна.

8.18

Како единствен давател на големопродажните услуги, неопходни за
малопродажниот пазар, операторот со значителна пазарна моќ е во состојба
да прави дискриминација во поглед на квалитетот на обезбедување на услуга
на својата единица што обезбедува малопродажни услуги и квалитетот на
услугата што им ја обезбедува на конкурентите.

8.19

Бидејќи обезбедувањето на услугата изнајмување на големо на
претплатнички линии е на својот зачеток, во периодот кога се спроведува
оваа анализа немаме индиции за можната дискриминација во однос на
квалитетот на обезбедувањето на услугата за алтернативните оператори и
сопствените претплатници АЕК не може да донесе заклучок за реални
дискриминаторски дејствиа. АЕК во континуитет ќе го следи развојот на
обезбедувањето на услугата на изнајмување на големо на претплатнички
линии.

Прашање бр.33 – Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку не
се согласувате Ве молиме да образложите?

Злоупотреба на информации за конкурентите
8.20

Злоупотреба на информации за конкурентите може да се појави кога еден
оператор со значителна пазарна моќ на пазарот на големо се стекнува со
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информации за корисниците на конкурентите од малопродажните пазари и
истите ги користи при осмислување на сопствените малопродажни операции.

Пренесување на моќ преку цени
8.19

Овој вид на вертикално пренесување на пазарна моќ вклучува потенцијални
конкурентни проблеми кои се однесуваат на ценовна дискриминација и
субвенционирање, чија цел или дејство е да се ограничи конкуренцијата на
поврзаните малопродажни пазари, да се зголемат трошоците на
конкурентите или да се изложат конкурентите на т.н. ценовно истиснување.
Под ценовно истиснување се подразбира состојба кога разликата помеѓу
трошоците за обезбедување на пристапот на големопродажниот пазар и на
вертикално интегрираната малопродажна цена станува толку мала така што
ефикасната конкуренција во малопродажниот пазар не може да оствари
разумна стапка на поврат и поради тоа се изложени на ризик да бидат
истиснати од пазарот.

Ценовна дискриминација
8.21

Вертикално интегрираниот оператор со значителна пазарна моќ на
големопродажните пазари може да примени ценовна дискриминација со цел
зголемување на трошоците на конкуренцијата на малопродажниот пазар над
оние на сопствените малопродажни операции. Ова ќе ги зголеми трошоците
на конкурентите на малопродажните пазари и ќе предизвика истиснување од
пазарот. Дополнително, покрај ценовната дискриминација помеѓу
сопствените единици кои обезбедуваат малопродажни услуги и
конкурентите, ценовна дискриминација може исто така да се случи меѓу
различни оператори- конкурентите. Целта на таквата дискриминација може
да биде награда за конкурентите кои се лојални на операторот како давател
на големопродажните услуги или да им го направи делувањето непријатно на
операторите
кои
претставуваат
поединечна
конкуренција
на
малопродажните пазари.

8.22

Двете горе образложени форми на ценовна дискриминација ќе доведат до
повисоки трошоци за конкурентите. Ценовната дискриминација во основа се
случува кога давателот на услуги на големопродажниот пазар пресметува
различни цени за исти услуги. Меѓутоа, тоа исто така може да биде изразено
на индиректен начин, на пример кога цената дефинирана на големопродажно
ниво е оформена така што во практика им преставува потешкотија на
конкурентите да ја имаат саканата ценовна структура на малопродажниот
пазар.
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8.23

Сепак, ценовната дискриминација сама по себе не мора задолжително да
претставува конкурентен проблем. На пример, попусти за обем врз основа на
објективни критериуми често не претставуваат конкурентен проблем. Но, ако
прагот за попусти е поставен на
толку високо ниво што само
малопродажните операции на операторот со значителна пазарна моќ можат
да остварат таков обем за попуст, ценовната дискриминација во форма на
попусти за обем може исто така да претставува конкурентен проблем.

8.24

АЕК процени дека ценовната дискриминација е потенцијален конкурентен
проблем на пазарите за фиксна телефонија- повици и пристап. Во отсуство на
регулатива Македонски Телеком ќе биде во состојба да прави разлика помеѓу
сопствените активности на малопродажниот пазар и активностите на
конкуренцијата.

Прашање бр.34 – Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку не
се согласувате Ве молиме да образложите?

Субвенционирање
8.25

Субвенционирањето вклучува одредување на цени на два пазари, а во овој
случај на релевантните малопродажни пазари и поврзаните релевантни
големопродажни пазари. Во случаи на вертикално пренесување на пазарна
моќ, Македонски Телеком ќе биде во можност да формира цени на
големопродажните пазари кои се значително повисоки од неговите трошоци,
додека цените на неговите малопродажни услуги може да бидат формирани
на пониско ниво од трошоците. Приходите од големопродажниот пазар може
да се се користат за покривање на загубите од малопродажниот пазар.
Резултатот е тогаш т.н. ценовно истиснување и потенцијално истиснување на
конкурентите од малопродажниот пазар.

8.26

АЕК е на мислење дека ова може да биде потенцијален проблем во
конкуренција на малопродажните пазари, односно за пазарот за пристап и
пазарите за повици. Ова нема да биде случај доколку се примени соодветна
регулација.

Прашање бр.35 – Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку не
се согласувате Ве молиме да образложите?
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Пренесување на пазарната моќ врз основа на хоризонтална интеграција
8.25

Пренесување на пазарната моќ врз основа на хоризонтална интеграција
означува ситуации каде што операторот со значителна пазарна моќ на еден
пазар се обидува да ја пренесе пазарна моќ од пазарот, каде што операторот
има значителна пазарна моќ на други поврзани пазари. На малопродажните
пазари за фиксна телефонија, врзувањето и/или обврзувањето на услуги во
пакет и субвенционирањето се примери на релевантни конкурентни
проблеми кои се однесуваат на пренесување на пазарната моќ врз основа на
хоризонтална интеграција.

Прашање бр.36 – Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку не
се согласувате Ве молиме да образложите?

Врзувањето и/или обврзувањето на услуги во пакет
8.27

Најочигледни форми на хоризонтално врзување на услугите кои се
обезбедуваат на малопродажните пазари за фиксни телефонија ќе бидат
врзувањето на услугата на повици и пристап на фиксна локација или
врзувањето или продажбата на услугите за фиксната телефонија со други
електронски комуникациски услуги, како на пример широкопојасен пристап
и мобилни комуникациски услуги.

8.28

Во ситуација кога големопродажниот пристап на пазарите за повици е
регулиран без соодветно регулирање на пазарите за пристап, врзувањето
и/или обврзувањето на услуги за повици и пристап на малопродажните
пазари може да преставуваат потенцијален конкурентен проблем. Ова
особено се однесува на оние корисници на кои не им е понудено пристап до
јавна електронска мрежа на фиксна локација преку алтернативните
пристапни мрежи. Меѓутоа, ако големопродажниот пристап пазарите на
двата вида на услуги- повици и пристап е регулиран, таквото врзувањето
и/или обврзувањето на услуги во пакет нема да биде толку голем
потенцијален конкурентен проблем, со оглед на фактот дека конкурентите на
Македонски Телеком ја имаат да понудат исти или слични врзани услуги во
пакет на малопродажниот пазар.

8.29

Другата форма на хоризонталното врзување и/или обврзување на услуги во
пакет за која што може да се каже дека претставува потенцијален
конкурентен проблем се пакети што вклучуваат и фиксна телефонија како
еден од неколкуте производи од електронските комуникациски услуги
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врзани во пакет. Таквиот пакет може да вклучи или давање на попусти или
други бенефиции на корисниците, ако тие купуваат неколку производи од
истиот обезбедувач на услуги отколку купување на истите поединечно или
состојба кога на корисниците не им е овозоможено да купат услуга на
поединечна основа. Пример за ова би можело да биде ако Македонски
Телеком ги услови корисниците кои сакаат да бидат корисници на
широкопојасен пристап до интернет тогаш тие мораат да ја задржат својата
PSTN / ISDN претплата.
8.30

Таквото врзување и/или обврзување на услуги во пакет може да преставува
потенцијален конкурентен проблем доколку тие означуваат состојба кога
корисниците не можат да изберат да купат поединечни производи по исти
цени. Ова е затоа што Македонски Телеком исто така е водечки обезбедувач
во наголем дел на услугите што се обезбедуваат на другите малопродажни
пазари за електронски комуникациски услуги.

Прашање бр.37 – Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку не
се согласувате Ве молиме да образложите?
Субвенционирање
8.31

Хоризонтално субвенционирање вклучува формирање на цени на два
малопродажни пазари според каде прекумерното зголемување на цените од
еден пазар служи за компензација за пониските цени на другиот пазар. Овој
конкурентниот проблем во еден дел е поврзан со конкурентскиот проблем на
врзување и/или обврзување на услуги во пакет.

8.32

Хоризонталното субвенционирање може да преставува проблем во
конкуренцијата
на
пазарите
за
фиксна
телефонија,
доколку
голеомопродажниот пазар за пристап и цените за обезбедување на услугите
пристап и повици не се регулирани.

Прашање бр.38 – Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку не
се согласувате Ве молиме да образложите?
Поединечна значителна пазарна моќ
8.31

Покрај потенцијалните конкурентни проблеми кои се поврзани со
пренесување на пазарната моќ врз основа на вертикална и хоризонтална
интеграција помеѓу поврзаните пазари исто така има потенцијални
конкурентни проблеми кои произлегуваат од високата доминантна позиција
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на операторот на одреден пазар. Потребно е да се направи разлика помеѓу три
главни видови на поединечна значителна пазарна моќ, и тоа:
 Заплашувачко однесување (entry- deterring behaviour)
 Експоатирачко однесување
 Неефикасно производство
Во однос на малопродажните пазари за фиксна телефонија, првите две категории
на останатите се најзначајни.
Прашање бр.39 – Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку не
се согласувате Ве молиме да образложите?

Заплашувачко однесување
8.33

Ова опфаќа конкурентните проблеми кога операторот со значителна пазарна
моќ се обидува да подигне нови бариери за влез на потенцијални учесници на
пазарот како на пример преку зголемување на трошоците на крајните
корисници за префрлување од аспект на договорните услови, кои го
оневозможуваат таквото префрлање.

8.34

Развојот на пазарите, предмет на оваа анализа означува дека повеќе нови
компании се влезени на пазарот. Не може да се отфрли можноста
Македонски Телеком да почне да спроведува политика на оврзување на
крајните корисници со договори за лојалност во подолги временски периоди
за услугите од фиксната телефонија. Од тие причини АЕК смета дека таква
форма на заплашувачко однесување може да се смета како потенцијален
конкурентен проблем на малопродажните пазари за фиксна телефонија. АЕК
смета дека ваквиот вид на однесување е конкурентен проблем кој е тесно
поврзан со проблемите во конкуренцијата од аспект на хоризонтално
врзување и/или обврзување на услуги во пакет. Ова е од особоено значење,
имајќи го во предвид фактот дека Македонски Телеком е исто така водечки
обезбедувач во наголем дел на услугите што се обезбедуваат на другите
малопродажни пазари за електронски комуникациски услуги.

Прашање бр.40 – Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку не
се согласувате Ве молиме да образложите?
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Експлоатирачко однесување
8.35

Овој вид на конкурентен проблем се однесува на однесување кога
доминантен оператор ги експлоатира корисниците преку зголемени цени или
ценовна дискриминација.

Прекумерни цени
8.36

Според економската теорија, цените ќе се сметаат дека се прекумерни ако тие
му овозможуваат на давателот на услугата во одреден временски период да
создава добивка повисока отколку што може да очекува да заработи во
услови на конкурентен пазар (екстра добивка). Операторите со значителна
пазарна моќ кои не се изложени на ефективна конкуренција ќе бидат во
состојба нормално да постават цени многу повисоки над оние кои се базираат
на трошоци.

8.37

Прекумерното зголемување на цените може да биде потенцијален проблем во
конкуренција на малопродажните пазари за двата вида на услуги кои се
обезбедуваат на пазарите за пристап и телефонски разговори, доколку
цените не се предмет на регулација ни на големопродажно ни на
малопродажно ниво.

Ценовна дискриминација
8.38

Ценовната дискриминација, како форма на експолатирачко однесување, се
однесува на различни форми на разликување на цените и / или ценовните
структури помеѓу различни категории на корисници. На малопродажните
пазари за фиксна телефонија, пред се дискриминаторски формираните цени
можат да бидат стратегија за привлекување на корисници од
конкурентите,или за задржување на стратешки важни корисници или
категории на купувачи.

8.39

Поединечните цени / ценовни структури за ограничено придобивање на
потрошувачите може да биде еден од примерите на овој потенцијален
конкурентен проблем. Друг вид може да биде драстично намалените цени за
нови корисници, која стратегија операторот со значителна пазарна моќ може
да ја примени од време на време во т.н. промотивни кампањи.

Прашање бр.41 – Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку не
се согласувате Ве молиме да образложите?
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Заклучок за видовите на конкурентни проблеми на пазарот за пристап до јавна
телефонска мрежа на фиксна локација
8.37

На пазарот за пристап до телефонска мрежа на фиксна локација, предмет на
оваа анализа како постоечки и/или потенцијални конкурентни проблеми се
јавуваат следните:

 пренесување на пазарната моќ врз основа на вертикална интеграција
o Оневозможување на пристап
o Пренесување на моќ преку неценовни категории
•

тактики на пролонгирање

•

врзување и/или обврзување

•

дискриминација во однос на квалитет и

•

злоупотреба на информации за конкурентите.

o Пренесување на моќ преку цени
•

Ценовна дискриминација

•

Субвенционирање.

 пренесување на пазарната моќ врз основа на хоризонтална интеграција
o Врзувањето и/или обврзувањето на услуги во пакет
o Субвенционирање.
 поединечна значителна пазарна моќ
o Заплашувачко однесување (entry- deterring behaviour)
o Експоатирачко однесување
• Прекумерни цени
• Ценовна дискриминација.

Прашање бр.42 – Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку не
се согласувате Ве молиме да образложите?
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9. Обврски на оператор со значителна пазарна моќ
Вовед
9.1

Конкуренцијата сама по себе значи зголемување на ефикасноста и
намалување на цените на услугите. Конкурентните пазари наметнуваат
потреба од понуда на широк асортиман на услуги и цени со цел да ги
задоволат потребите на потрошувачите. Притисокот на конкуренцијата има
за цел намалување на цените како најдобар ефект за крајните корисници,
додека операторите на јавни комуникациски мрежи и давателите на јавни
комуникациски услуги се борат за ефикасно работење и освојување на
поголем дел од пазарот. Конкуренцијата стимулира иновации, особено
производни иновации што резултираат со промовирање на нови услуги до
потрошувачите и процесни иновации што резултираат со намалување на
цените на услугите што пак ги прават истите подостапни до потрошувачите.
Од друга страна, конкуренцијата создава поволни услови и ги стимулира
компаниите да влезат на пазарот.

9.2

За таа цел АЕК согласно член 2 од ЗЕК ја спроведува главната цел на Законот
– обезбедување на услови за задоволување на потребите за користење на
комуникациски услуги, заштита на интересите на корисниците, забрзување
на процесот на создавање на конкурентен пазар во областа на електронските
комуникации, спречување на злоупотребата на позиција што ја имаат на
пазарот операторите и давателите на електронските комуникациски услуги
со значителна пазарна моќ, особено во случај кога пазарот не е доволно
конкурентен или не функционираат пазарните механизми за обезбедување
на конкуренција, поттикнување на инвестиции во електронските
комуникации со воведување на нови технологии и услуги, транспарентност и
недискриминација во регулаторните процеси и поттикнување на развојот на
економијата во Република Македонија.

9.3

Конкурентните оператори и/или даватели на јавни комуникациски услуги во
Република Македонија се повеќе се развиваат и АЕК се залага да ја охрабри и
поттикне ваквата состојба на пазарот. Со оваа анализа АЕК го определи
Македонски Телеком како оператор со значителна пазарна моќ на пазарот за
пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација за резиденцијални и
деловни корисници а воедно и јавно достапни телефонски услуги (види Нацрт
документ 3-6). АЕК во текот на анализата идентификуваше различни видови
на конкурентски проблеми на малопродажниот пазар за пристап до јавана
телефонска мрежа на фиксна локација за резиденцијални и деловни
корисници а кои се однесуваат во домен на пренесување на пазарната моќ
врз основа на хоризонтална интеграција, вертикална интеграција и
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поединечна значителна пазарна моќ. Врз основа на анализата на
малопродажните пазари се дојде до констатација дека конкурентските
проблеми, идентификувани во текот на анализата се заеднички за пазарот за
пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација и пазарите за јавно
достапни телефонски услуги на фиксна локација.
Тековни обврски на операторот со значителна пазарна моќ
9.4

Врз основа на член 146 од ЗЕК, постојниот фиксен јавен комуникациски
оператор Македонски Телеком е оператор со значителна пазарна моќ на
пазарите за фиксни говорни телефонски мрежи и услуги, вклучувајќи го и
пазарот за пристап кон мрежи за пренос на податоци и изнајмени линии. Во
продолжение, согласно ЗЕК и подзаконските акти објавени во Службен
Весник на РМ, Македонски Телеком како оператор со значителна пазарна
моќ на релевантни пазари ги има следните обврски:


При утврдување на малопродажните цени што им ги наплаќа на
претплатниците Македонски Телеком ги применува следните принципи:
недискриминација, транспарентност и контрола на цени.



Малопродажната цена што ја нуди Македонски Телеком за соодветниот вид
на услуга треба да биде еднаква за сите претплатници што користат иста
услуга.

 Македонски Телеком е обврзан до АЕК да доставува Ценовник за
поединечните малопродажни цени во кои посебно се прикажуваат
еднократните надоместоци, месечните надоместоци и можните попусти за
секоја од услугите што ги обезбедува, а особено цените за следните услуги:

-

пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација за
резиденцијални крајни корисници;
пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација за деловни
крајни корисници;
јавно достапни локални и/или национални телефонски услуги на
фиксна локација за резиденцијални крајни корисници;
јавно достапни меѓународни телефонски услуги на фиксна локација
за резиденцијални крајни корисници;
јавно достапни локални и/или национални телефонски услуги на
фиксна локација за деловни крајни корисници;
јавно достапни меѓународни телефонски услуги на фиксна локација
за деловни крајни корисници.
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Доколку Македонски Телеком планира промени во Ценовникот, истиот
доставува известување за промена до АЕК во рок не пократок од 30 дена пред
планираната промена со детално образложение за промените.



Македонски Телеком е обврзан да објавува Интегрален ажуриран ценовник
на својата веб страна во рок од 5 дена од денот на ефектуирањето на
промените во Ценовникот.

 обврската на Македонски Телеком, како оператор со значителна пазарна моќ
на соодветниот пазар за пристап и користење на јавна телефонска мрежа на
фиксна локација да им овозможи на своите претплатници пристап до
услугите на операторите со кои има склучено договор за интерконекција за
вршење на јавни телефонски услуги преку избор на оператор и/или
предизбор на оператор, како и имплементација на услугата за избор на
оператор и/или предизбор на оператор.
 Обврска за овозможување на користење на претплатнички линии од страна
на други оператори и/или даватели на јавни електронски комуникациски
услуги за обезбедување на јавни говорни телефонски услуги за трети страни.
Со изнајмувањето на големо на претплатничките линии на Операторот од
страна на операторот-корисник, се овозможува операторот-корисник на
својот претплатник да му издаде една сметка (Single Billing through
Wholesale Line Rental – SB WLR), за користење на претплатничката линија
која е во сопственост на Операторот и обезбедување на јавна говорна
телефонска услуга преку услугата предизбор на оператор.
Прашање бр.43 – Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку не
се согласувате Ве молиме да образложите?

Воведување на обврски на операторот со значителна пазарна моќ
Обврски на големопродажните пазари
Избор на оператор и предизбор на оператор
9.5

Во согласност со члeн 52 од Законот за електронските комуникации и
подзаконскитe акти донeсeни врз нeгова основа, АЕК му намeтна обврска на
опeраторот со значитeлна пазарна моќ на соодвeтниот пазар за пристап и
користeњe на јавна тeлeфонска мрeжа на фиксна локација, да им овозможи

____________________________________________________________________________
Страна 114 од 131

Нацрт документ за анализа на Пазар 1- Пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација за
резиденцијални крајни корисници и Пазар 2- Пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација
за деловни крајни корисници

на своитe прeтплатници пристап до услугитe на сeкој опeратор со кој има
интeрконeкција за јавни тeлeфонски услуги:
а)врз основа на поeдинeчeн повик со користeњe на прeфиксот на
избраниот опeратор и
б) со прeдизбор на опeраторот, кој можe да бидe прeскокнат во тeкот на
кој било повик со мeтодот од точката а) прeтходно навeдeна.
Македонски Телеком, како оператор со значителна пазарна моќ на
соодветниот пазар за пристап и користење на јавна телефонска мрежа на
фиксна локација согласно ЗЕК и Правилникот за избор на оператор и
предизбор на оператор е обврзан да им овозможи на своите претплатници
пристап до услугите на операторите со кои има склучено договор за
интерконекција за вршење на јавни телефонски услуги преку избор на
оператор и/или предизбор на оператор, како и имплементација на услугата за
избор на оператор и/или предизбор на оператор.
Прашање бр.44 – Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку не
се согласувате Ве молиме да образложите?

Изнајмување на големо на претплатнички линии
9.5

Врз основа на спроведената анализа на релевантните малопродажни пазари
за пристап и повици до јавна телефонска мрежа на фиксна локација,
Македонски Телеком има значително учество на наведените релевантни
пазари и врз основа на критериумите согласно 40 од Законот за
електронските комуникации истиот се определува за оператор со значителна
пазарна моќ на пазарите за пристап и повици. Согласно утвредената состојба,
продолжува обврската да им овозможува на своите претплатници пристап до
услугите на операторите со кои има склучено договор за интерконекција за
вршење на јавни телефонски услуги преку избор на оператор и/или
предизбор на оператор.

9.6

Македонски Телеком, како оператор
со значителна пазарна моќ на
релевантните пазари за фиксни говорни телефонски мрежи и услуги
согласно ЗЕК и Правилникот за обезбедување на услуга за изнајмување на
големо на претплатнички линии (Службен Весник на РМ бр.154/08) е обврзан
да овозможи користење на претплатничките линии од страна на други
оператори и/или даватели на јавни електронски комуникациски услуги за
обезбедување на јавни говорни телефонски услуги за трети страни. Со
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изнајмувањето на големо на претплатничките линии на Операторот од страна
на операторот-корисник, се овозможува операторот-корисник на својот
претплатник да му издаде една сметка (Single Billing through Wholesale Line
Rental – SB WLR), за користење на претплатничката линија која е во
сопственост на Операторот и обезбедување на јавна говорна телефонска
услуга преку услугата предизбор на оператор.
9.7

Операторот при изнајмување на големо на претплатнички линии ги
применува следните принципи за:
- Недискриминација
- Транспарентност
- Контрола на цени
- Водење на посебно сметководство.

Недискриминација
9.8

Операторот при изнајмување на големо на претплатнички линии, применува
еднакви услови во еднакви околности за субјекти што обезбедуваат еднакви
услуги и треба претплатничките линии за други субјекти да ги обезбедува
под еднакви услови и со еднаков квалитет како за своите сопствени услуги
или услугите на своите деловни единици или партнери.
Транспарентност
9.9

Согласно Правилникот Операторот до АЕК доставува Понуда за изнајмување
на големо на претплатнички линии на одобрување во рок од 30 дена од денот
на назначување за оператор со значителна пазарна моќ на релевантните
пазари за продажба на производи и услуги на мало, број 1- Пристап до јавна
телефонска мрежа на фиксна локација за резиденцијални крајни корисници
и број 2- Пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација за деловни
крајни корисници. АЕК во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот на
Понудата ја разгледува и одобрува Понудата или го известува операторот
дека истата не е во согласност со одредбите од ЗЕК и Правилникот. Доколку
предложената Понуда не е во согласност со одредбите на Законот за
електронските комуникации и Правилникот, АЕК со известување во писмена
форма може да побара Операторот да изврши измени на предложената
Понуда и во рок од 30 дена од денот на приемот на известувањето да достави
изменета Понуда.
Понудата особено содржи податоци за:
а) сите видови на услуги и претплатнички линии;
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б) технички карактеристики, вклучувајќи ги и физичките и електричните
карактеристики, деталните технички спецификации и спецификациите за
перфомансите на претплатничките линии, како и информации за квалитетот
на претплатничките линии,;
в) цени, во кои е вклучен надомест за почетно приклучување и месечен
надомест, како и можните попусти, според видот на претплатничката линија;
г) процедурата за обезбедување на услугата за изнајмување на големо на
претплатнички линии;
д) рок за обезбедување за изнајмување на големо на претплатнички линии,
кој се засметува од денот на склучување на договорот за обезбедување на
услуга за изнајмување на големо на претплатнички линии и кој не смее да
биде подолг од 5 работни дена;
ѓ) времетраење на договорот за обезбедување на услугата за изнајмување на
големо на претплатнички линии, како и условите и начините за предвремено
раскинување или продолжување на истиот;
е) време за отстранување на дефект, кое не смее да биде подолго од 4 часа, а
кое што се пресметува врз основа на просечно време што му е потребно на
операторот за да го отстрани дефектот и за повторно да ја воспостави
претплатничката линија, почнувајќи од времето кога е примено
известувањето за дефект, при што се земаат предвид 80% од сите отстранети
дефекти на претплатнички линии од ист тип во соодветен временски период.
Кога за ист вид на претплатничка линија се нудат различни класи на
квалитет на поправка, се објавуваат различни времиња за отстранување на
дефекти; и
ж) сите постапки за обештетување.
Контрола на цени
9.10

Цените за изнајмување на големо на претплатнички линии се определуваат
врз основа на следната формула:
C =C - CP
w

r

каде што:
C е големопродажна цена понудена од Операторот;
w

C е малопродажна цена на услугата што ја обезбедува Операторот за своите
r

претплатници;
CP е контролен процент, кој не смее да биде помал од 20% ниту поголем од 35%
во зависност од видот на услугата и претплатничката линија.
При контролата на цените се има предвид со истите да се овозможува
покривање на трошоците за ефикасно обезбедување на услугите. АЕк
определува минимални граници за СР поинакви од утврдените на барање на
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Операторот доколку истиот докаже дека со така определениот СР му се
создава price squeeze, односно покаже дека со тој СР не може да работи
рентабилно или на барање на оператор-корисник доколку докаже дека со
така определениот СР нема услови за рентабилно работење.
Водење на посебно сметководство
9.11

Операторот води посебно сметководство за активностите поврзани со
изнајмувањето на големо на претплатнички линии во согласност со
одредбите од член 47 на Законот за електронските комуникации.

9.12

Врз основа на спроведената анализа на релевантните малопродажни пазари
за пристап и повици до јавна телефонска мрежа на фиксна локација,
Македонски Телеком има значително учество на наведените релевантни
пазари и врз основа на критериумите согласно 40 од Законот за
електронските комуникации истиот се определува за оператор со значителна
пазарна моќ на пазарите за пристап и повици. Согласно утвредената состојба,
продолжува обврската за изнајмување на големо на претплатнички линии.
Бидејќи услугата беше воведена во Март 2009 година, по објавување на
Понудата за изнајмување на големо на претплатнички линии, одобрена од
страна на АЕК, сеуште е краток периодот за проценување на влијанието на
оваа обврска врз развојот на конкуренцијата на малопродажните пазари.

Прашање бр.45 – Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку не
се согласувате Ве молиме да образложите?

Обврски на пазарот за пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација
и јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација
9.13

Не земајќи ja во предвид анализата на големопродажните поврзани пазари и
наметнатите обврски, а со цел промовирање на ефикасна и одржлива
конкуренција и зголемување на поволностите за корисниците од
потенцијалните експлоатирачки однесувања на операторот со значителна
пазарна моќ на релевантните малопродажни пазари, предмет на оваа
анализа АЕК смета за неопходно воведување и/или одржување на обврски,
дадени во продолжение. Додека наметнатите обврски за изнајмување на
големо на претплатнички линии и обврската за избор и предизбор на
оператор придонесуваат за овозможување на конкуренцијата, нивниот ефект
во временската рамка на оваа анализа се очекува да бидат ограничени. Имено,
методот за контрола на цените за услугата изнајмување на големо на
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претплатнички линии C =C - CP (retail minus)не го спречува Ма кедонски
w

r

Телеком да го определи нивото на малопродажните и големопродажните
цени туку ја одредува разликата помеѓу нив. Ова означува дека било која
контрола на големопродажно ниво може да биде потребно да биде
надополнета со контрола на малопродажните цени со цел да се постигнат
бараните ефекти на пазарот и да се постигне соодветна рамнотежа помеѓу
потребата од промовирање на ефикасна конкуренција и зголемување на
поволностите за корисниците.
9.14

Од тие причини, АЕК предлага воведување на дополнителни обврски на
операторот со значителна пазарна моќ на малопродажните пазари за
пристап и повици.

Рeгулирањe на малопродажни цeни
9.15

Во согласност со член 49 од Законот за електронските комуникации став 1:
,,Агенцијата врз основа на анализа на пазарот, може да му

наметне на операторот со значителна пазарна моќ на одреден
малопродажен пазар кој е наменет за крајните корисници и не е
доволно конкурентен, обврски поврзани со регулирањето на
малопродажните
услуги,
доколку
се
покаже
дека
големопродажниот регулиран пазар не ги дава очекуваните
резултати согласно со целите на овој закон и условите утврдени
во договор за давање на универзална услуга. Обврските од овој
член можат да вклучат забрана за:
Наплаќање на превисоки цени
Вршење опструкции за влез на пазарот
Ограничување на конкуренцијата со воспоставување на високи
или ниски цени
Давање неоправдани предности на определени крајни корисници
и
Неразумни пакети со определени услуги.,,
Во согласност со член 49 од Законот за електронските комуникации став 2:

,,Агенцијата можe да пропишe eдeн од слeднивe начини на
рeгулирањe на малопродажнитe цeни, кои трeба да сe
пропорционални и оправдани согласно со цeлитe на ЗЕК, и тоа:
а) ограничувањe на малопродажната цeна (Price cap regime);
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б) рeгулирањe на индивидуалнитe тарифи;
в) цeни ориeнтирани спорeд трошоци и
г) опрeдeлувањe на цeнитe спорeд цeнитe на спорeдливи
пазари.,,
Во согласност со член 49 од Законот за електронските комуникации став 3:

,,Агенцијата можe да ја пропишува формата и смeтководствeната
мeтодологија што трeба да ја користат опeраторитe, во
консултација со опeраторитe.,,
Во согласност со член 49 од Законот за електронските комуникации став 4:

,,При усогласувањeто со прописитe за малопродажната цeна или
други рeлeвантни контроли на малопродажбата, опeраторитe сe
обврзани да ги користат нeопходнитe и соодвeтни систeми за
смeтководство на трошоци утврдeни и/или одобрeни од
Агенцијата,,.
Во согласност со член 49 од Законот за електронските комуникации став 5:

,,Усогласeноста на смeтководствeниот систeм за трошоци ја
потврдува квалификуван нeзависeн рeвизор. АЕК обeзбeдува
изјавата за усогласeноста да сe објавува eднаш годишно.,,
9.16

Од горенаведеното образложение, АЕК смета дека е неопходно воведување
на еден од можните начини за регулирање на малопродажните цени
наведени во член 49 став 2. Предлог методологија за регулирање на
малопродажните цени ќе биде дополнително утврдена во консултација со
операторите на посебна јавна расправа. АЕК ќе спроведе контрола на
малопродажните цени со цел да се оневозможи прекумерно високо
формирање на цените и/или оневозможување на воспоставување на ниски
цени кои што ќе доведат до ограничување и истиснување на конкуренцијата
на малопродажните пазари за пристап до јавна телефонска мрежа на фиска
локација и јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација. Како што е
претходно наведено, ЗЕК овозможува наметнување на обврската за
регулација на малопродажните цени преку една од методологиите на
ценовна контрола кои што ќе допринесат за развивање на конкурентни
услови кон состојба на ефикасна конкуренција и развој на малопродажните
пазари. Различните методологии имаат свои специфичности односно
предности и недостатоци и не може генерално да се одреди дека една метода
е посоодветна во однос на другите. Употребата на соодветна методологија за
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регулирање на малопродажните цени и соодветниот систем за сметководство
на трошоци ќе бидат дополнително разработени и предмет на разгледување
на заинтересираните страни во согласност со ЗЕК односно ќе бидат предмет
на јавна расправа.

Прашање бр.46 – Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку не
се согласувате Ве молиме да образложите?

Врзување и/или обврзување на услуги во пакет (bundling/ tying)
9.17

Во оценувањето на конкурентските проблеми, АЕК процени дека врзување
и/или обврзување на услуги во пакет преставува еден од потенцијалните
конкурентни проблеми кои можат да ја нарушат конкуренцијата, пред се од
страна на пренесување на значителната пазарна моќ од аспект на
хоризонтална и вертикална интеграција на поврзаните пазари. Имајќи го тоа
во предвид, АЕК предлага обврска во однос на врзување и/или обврзување на
услуги во пакет. Главната цел за наметнување на обврската е да се спречи
ограничување на пазарите како резултат на пренесување на пазарна моќ кои
можат да имаат штетен ефект и на операторите и корисниците. Врзувањето
на услуги во пакет, како карактеристика на пакетот може да доведе до
недостаток на транспарентност, бидејќи два или повеќе производи се
продаваат како еден пакет односно единствен производ. Но од друга страна,
врзувањето може да доведе до примена на економиите на обем за
операторите, а ова доведува до зголемување на поволностите на корисниците.

9.18

Барањата за објавување и известување во однос на обврската за
транспарентност ќе се применуваат и на пакетите на услуги, со цел да го
ограничат степенот до кој врзувањето на услуги во пакет може да се намали
транспарентноста. Имајќи го во предвид фактот дека од врзувањето на
услугите во пакет како една услуга можат да имаат корист и операторот,
давателот на услугата и крајните корисници АЕК не согледува причини за
поставување на забрана за врзување на услуги во пакет на генерална основа
туку во исто време смета за потребно да воведе обврска за нудење на разумни
пакети со определени услуги. Имено, операторот кој го обезбедува пакетот е
обврзан воедно да им ги понуди на крајните корисници услугите кои се
врзани во пакет и на поединечна основа. Тоа значи дека крајните корисници
ќе имаат можност да ги купат услугите поединечно или врзани во пакет во
согласност со своите потреби. Во прилог на ова се дополнува и фактот дека
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крајните корисници, имајќи ги услугите понудени и на поединечна основа,
нема да бидат обврзани да го купат пакетот заради користење на една
поединечна услуга. Тоа во пракса значи дека Македонски Телеком е обврзан
да ги разврзе сите елементи на пакетот како поединечни производи/ услуги.
Во контекст на овозможување на еднакви услови на пазарите се поставува
прашање за можноста понудените пакети од страна на операторот со
значителна пазарна моќ да бидат реплицирани од страна на алтернативните
оператори во однос на содржината на пакетот, со цел да постигне економска
оправданост при понудата на истиот. АЕК смета дека каде Македонски
Телеком е определен за оператор со значителна пазарна моќ на определен
големопродажен пазар не смее да врши дискриминација во третманот кон
другите оператори и е обврзан да овозможи големопродажните еквиваленти
за малопродажните производи да бидат достапни за сите учесници на
пазарот. Со цел да се избегне нарушување на условите на пазарот се
наметнува обврската разумни пакети со определени услуги за да се избегне
примената на неразумно ниски цени на пакет, воедно апликативно и за
поединечните услуги врзани во пакети и пакетот како целина.
9.19

Воедно, во согласност со годишната програма за работа, АЕК во моментот
работи на изготвување на Упатство за определување на појава на цени кои
се користат за истиснување на конкуренцијата од пазарот на
електронските комуникациски услуги во Република Македонија- Упатство
за „Price Squeeze“ тестирање на поединечни и пакетирани услуги. Истото ќе
биде предмет на јавна расправа.

Прашање бр.47 – Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку не
се согласувате Ве молиме да образложите?

Транспарентност
9.20

Согласно член 95 став 1 од Законот за електронските комуникации
операторите и давателите на јавни комуникациски услуги се должни да
објавуваат детални и транспарентни информации за цените и тарифите што
се применуваат и за општите услови за пристап и користење на јавни
комуникациски услуги. Согласно истиот член став 2 АЕК со Правилникот за
видот и содржината на податоците кои операторите на јавни комуникациски
мрежи и/или давателите на јавни комуникациски услуги се должни да ги
објават во врска со општите услови за пристап и користење, цените и
тарифите и параметрите за квалитет на јавните комуникациски услуги ги
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определи видот и содржината на податоците кои операторите се обврзани да
ги објават.
9.21

Согласно Правилникот за регулирање на малопродажни цени операторот со
значителна пазарна моќ е обврзан до АЕК да доставува Ценовник за
поединечните малопродажни цени во кои посебно се прикажуваат
еднократните надоместоци, месечните надоместоци и можните попусти за
секоја од услугите што ги обезбедува и истиот го објавува на својат веб страна.
Оваа обврска е наметната на операторот со значителна пазарна моќ како
дополнителна на генералната обврска која се однесува на сите оператори и
даватели на услуги. Имено, АЕК ја потенцира неопходноста и значајноста на
оваа обврска со која ќе се овозможи објавување на поединечните
малопродажни цени кои се составен дел од Ценовникот на Македонски
Телеком заради тековно информирање на крајните корисници за цените на
услугите кои тие ги користат и нивните промени. Ценовникот кој се објавува
на веб страната треба јасно и недвосмислено да ги прикажува цените на
поединечните услуги, детално да ги покажува сите можни попусти за
определена категорија на корисници за секоја од услугите шти ги обезбедува,
објективните причини за дадените попусти, условите за користење на
услугата, промотивните кампањи и останати информации кои се значајни за
користење на услугата.

Прашање бр.48 – Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку не
се согласувате Ве молиме да образложите?
Недискриминација
9.22

Во однос на ценовната дискриминација како конкурентен проблем, тој може
да има сличности со проблемите кои произлегуваат од врзувањето на услуги
во пакет. АЕК нема интенција да забрани определување на попусти, односно
различни цени за различни категории на корисници на генерална основа
односно АЕК смета дека операторот со значителна пазарна моќ може да
понуди во својот Ценовник определени попусти за определена категорија на
корисници базирани на објективни критериуми како на пример обем на
сообраќај, број на линии, времетраење на договорот. Ценовната
дискриминација станува конкурентен проблем ако различните цени не се
базирани на обективни критериуми., како и состојба кога операторот со
значителна пазарна моќ применува ценовна дискриминација кон иста
категории на корисници на поединечна основа со цел оддалечување на
потрошувачите од конкурентите на пазарот или со цел задржување на
стратешки важните корисници. Овој проблем беше елабориран погоре. АЕК
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смета дека овој конкурентен проблем не може да биде надминат со
наметнатите обврски на големопродажно ниво на поврзаните пазари.
9.23

Ова доведува до констатација дека е неопходно воведување на обврска за
забрана за ценовна дискриминација која вклучува нееднакви попусти кон
определена категорија корисници.

Прашање бр.49 – Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку не
се согласувате Ве молиме да образложите?

Посебно сметководство
9.24

Во однос на обврската за водење на посебно сметководство во моментот на
спроведување на оваа анализа Македонски Телеком како оператор со
значителна пазарна моќ е обврзан да води посебно сметководство за сите
деловни активности во кои спаѓа и деловната активност за малопродажба во
која се обезбедуваат услуги за крајни корисници, како што се инсталирање на
претплатничка линија и телефонски сообраќај, изнајмена линија на
малопродажен пазар, јавни говорници, пристап до служба за информации на
претплатниците како и интернет пристап и услуги со посебна цена на чинење.
АЕК смета дека постојната обврска на Македонски Телеком за водење на
посебно сметководство се потврдува и оддржува со оваа анализа, односно
Македонски Телеком продолжува да води посебно сметковоство во
согласност со Правилникот за начинот на водење на посебно сметководство
за активностите поврзани со интерконекција и/ или пристап објавен во
Службен Весник бр.112/2008.

Прашање бр.50 – Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку не
се согласувате Ве молиме да образложите?

Доставување на Ценовник на малопродажните услуги на одобрување до АЕК
9.25

АЕК смета дека постојната обврска на операторот со значителна пазарна моќ
за доставување на Ценовник и промените во Ценовникот до АЕК се потврдува
и оддржува со оваа анализа. Имено, Македонски Телеком е обврзан доколку
планира промени во Ценовникот истиот да достави Известување за
промената со детално образложение за промените во рок не пократок од 30
дена пред планираната промена. Кога АЕК со јавна расправа ќе ја утврди
методологијата за регулирање на малопродажните цени воедно ќе му
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наметне на Македонски Телеком предложената промена на цените да
подлежи на одобрување од страна на АЕК на начин и постапка што ќе биде
утврдена во Правилникот за регулирање на малопродажните цени.

Прашање бр.51 – Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку не
се согласувате Ве молиме да образложите?

Заклучок
9.26

Врз основа на спроведената анализа, Агенцијата за електронски
комуникации во соработка со Комисијата за заштита на конкуренцијата на
Македонски Телеком како оператор со значителна пазарна моќ му ги
наложува следните обврски:
 Големопродажно ниво
•

Избор на оператор и предизбор на оператор

•

Изнајмување на големо на претплатнички линии
o Недискриминација
o Транспарентност
o Контрола на цени
o Водење на посебно сметководство.

 Пазари за пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација и
пазар за јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација
• Регулирање на малопродажни цени
• Забрана за неразумни пакети со определени услуги
• Забрана за наплаќање на превисоки цени
• Забрана за вршење опструкции за влез на пазарот
• Забрана

за

ограничување

на

конкуренцијата

со

воспоставување на високи или ниски цени
• Забрана за давање неоправдани предности на определени крајни
корисници
• Транспарентност
• Недискриминација
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• Водење на посебно сметководство
• Доставување на Ценовник и промени во Ценовникот на
малопродажните услуги на одобрување до АЕК .
Прашање бр.52 – Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку не
се согласувате Ве молиме да образложите?
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Прилог 1

Дел од понудата на Македонски Телеком

3 Max Start

3 Мах Comfort

3 Мах Comfort +

Office Complete
Office Complete Office Complete Office Complete
Start
Comfort
Comfort +

Дел од понудата на ОнНет и Оне

AlloNet
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AlloNet Business

Дел од понудата на КејблТел
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Дел од понудата на Неотел

TWIN START
BASIC

TWIN ULTRA
ОPTIMA

ULTRA
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Дел од понудата на Оне

ПАКЕТИ СО МОБИЛНА, ФИКСНА И ИНТЕРНЕТ
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