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Dvadeset	godina	Agencije	za	zaštitu	tržišnog	natjecanja	–	Kako	dalje	

Ono	 što	 je	 bilo	 jučer	 ne	možemo	vratiti,	 promijeniti.	Ono	 što	 će	biti	 sutra	 ne	možemo	 sa	

sigurnošću	predvidjeti.	Kako	onda	uopće	govoriti	o	tome	„kako	dalje“?		

Ali	 ipak	 –	 dalje	 stalno	 idemo,	 sutra	 stalno	 dolazi:	 neočekivani	 događaji,	 iznenadne	 krize,	

dosadna	svakodnevica.	Kako	ne	bismo	bili	stalno	izloženi	bujici	budućnosti	koja	kontinuirano	

nadire,	moramo	 s	 vremena	 na	 vrijeme	 zastati	 i	 promisliti.	 Zato	 je	 ova	 konferencija	 danas	

sjajna	prilika	za	to.	Stati,	proslaviti,	i	vidjeti	kamo	i	kako	želimo	ići	dalje.	

Toliko	malo	znamo	o	tome	kako	se	odvija	proces	natjecanja	na	tržištu;	toliko	malo	znamo	o	

tome	 koji	 sve	 čimbenici	 utječu	na	 njega	 i	 na	 koji	 način;	 toliko	malo	 znamo	o	 tome	 koliko	

intervencija	 u	 proces	 natjecanja	 šteti,	 a	 koliko	 koristi.	 Svjesni	 smo	 da	 možemo	 samo	

zagrebati	po	površini.	Samo	je	vrh	ledenog	brijega	vidljiv.	Većina	gospodarskog	života	odvija	

se	 ispod	 površine,	 nevidljivo	 našem	 oku.	 Njegove	 zakonitosti	 možemo	 otkriti	 samo	

djelomično	i	nesavršeno.	

Ipak,	 svijest	 o	 ograničenosti	 naših	 uvida	 ne	 može	 nam	 služiti	 kao	 opravdanje	 za	

nedjelovanje.	

Predlažem	ovdje	 razgovarati	 o	 temeljnim	vrijednostima	na	 kojima	bismo	 trebali	 utemeljiti	

sustav	provedbe	pravila	za	zaštitu	tržišnog	natjecanja.		

Tri	su	vrijednosti	koje	mi	se	čine	temeljnima:	povjerenje,	suradnja	i	međusobno	poštovanje.	

Kao	 prvo,	 povjerenje.	 Lako	 ga	 je	 izgubiti,	 a	 teško	 steći.	 Imaju	 li	 poduzetnici	 povjerenja	 u	

Agenciju	da	može	ukloniti	ili	barem	ublažiti	negativne	učinke	monopolističkog,	zlouporabnog	

djelovanja	na	tržištu?	Imaju	li	građani	povjerenja	u	Agenciju	da	će	pronaći	i	kazniti	kartelne	

dogovore	 između	 poduzetnika?	 Imamo	 li	 povjerenja	 u	 sud	 da	 će	 pravedno	 ocijeniti	

argumente	poduzetnika	koji	traže	poništenje	odluke	Agencije,	odnosno	argumente	Agencije	

koja	brani	svoju	odluku?	



Kao	drugo,	 suradnja.	 Surađuju	 li	 pravna	 i	 ekonomska	 struka	u	 rješavanju	 slučajeva	 zaštite	

tržišnog	 natjecanja?	 Surađuju	 li	 ministarstvo	 gospodarstva	 i	 Agencija	 kako	 bi	 prepoznali	

sektore	 u	 kojima	manjka	 tržišnog	 natjecanja	 i	 kako	 bi	 se	 temeljem	 toga	moglo	 djelovati?	

Surađuju	li	Agencija	i	akademija?	Surađuju	li	Agencija	i	sektorski	regulatori?	Možemo	li	jedni	

drugima	biti	potpora?	

Kao	 treće,	 poštovanje.	 Postupamo	 li	 prema	 drugima	 s	 poštovanjem?	 Poštujemo	 li	 drugu	

osobu	 i	 instituciju	 iz	 koje	 dolazi?	 Jesmo	 li	 spremni	 saslušati	 poduzetnika?	 Čuti	 njegove	

argumente?	Poštujemo	li	pravila	koja	uređuju	okvire	našeg	djelovanja?	

Ako	imamo	dobre	temelje,	plodovi	našeg	djelovanja	bit	će	obilni.	

Ovdje	vidim	tri	ploda:	profesionalnost,	proaktivnost	i	evoluciju	sustava.	

Kao	 prvo,	 profesionalnost.	 Profesionalnost	 znači	 da	 se	 svojim	 poslom	 baviš	 ozbiljno,	

temeljito	 i	 odgovorno.	 Profesionalnost	 izravno	 utječe	 na	 povećanje	 kvalitete	 odluka,	

produbljuje	 njihovu	 utemeljenost	 u	 analizi	 i	 argumentima.	 Profesionalnost	 podrazumijeva	

svijest	 o	 tome	 da	 vrijedim	 i	 da	 ono	 što	 radim	 ima	 smisla.	 Profesionalnost	 znači	 da	 sam	

kritičan	i	argumentiran,	spreman	na	raspravu	i	kritiku.	

Kao	 drugo,	 proaktivnost.	 Proaktivnost	 ovdje	 znači	 djelovanje	 na	 način	 da	 se	 strateški	

planiraju	prioriteti,	ali	 i	da	se	aktivno	komunicira	prema	svim	relevantnim	dionicima.	Kako	

staviti	 naglasak	 na	 one	 slučajeve	 koji	 najbolje	 služe	 ostvarenju	 temeljnog	 cilja:	 zaštite	

tržišnog	 natjecanja?	 Kako	 svjesno	 birati	 one	 slučajeve,	 one	 analize	 koje	 će	 pokazati	 svu	

vrijednost	 moje	 aktivnosti?	 Kako	 svoju	 misiju	 komunicirati	 prema	 medijima,	 građanima,	

gospodarskim	subjektima,	političarima?	

Kao	 treće	 evolucija	 sustava.	 Ovdje	mislim	 na	 fleksibilnu	 evoluciju	 sustava	 zaštite	 tržišnog	

natjecanja	 u	 smjeru	 njegovog	 optimalnog	 funkcioniranja.	 Akumulacija	 prošlog	 znanja	 i	

iskustva,	 učenje	 iz	 ranijih	 grešaka,	 djelovanje	 na	 temeljima	 međusobnog	 poštovanja,	

povjerenja	 i	 suradnje	 dovode	 do	 akumulacije	mudrosti	 unutar	 sustava	 i	 time	 do	 njegove	

evolucije	u	smjeru	optimuma.	

Ne	da	bih	pametovala,	nego	možda	inspirirala	nekom	svojom	idejom,	predložila	bih	nekoliko	

konkretnih	 poteza	 koji,	 smatram,	 mogu	 doprinijeti	 jasnijem	 profiliranju	 Agencije	 kao	



promotora	 tržišnog	 natjecanja	 i	 općenito	 povećanju	 njezine	 vidljivost,	 vjerodostojnosti	 i	

ugleda.	

Kao	prvo,	mislim	da	je	važna	komunikacija.		

Najprije	nekoliko	ideja	glede	komunikacije	prema	van:		

- više	medijskih	istupa	čelništva	Agencije,		

- seminari	za	edukaciju	novinara	o	koristima	tržišnog	natjecanja,		

- kratki	fokusirani	video	filmovi	ili	crtići	na	mrežnim	stranicama	Agencije	i	društvenim	

medijima	o	temama	tržišnog	natjecanja,	

- pozicioniranje	u	međunarodnom	godišnjem	rangiranju	agencija.	

Nadalje,	čini	mi	se	iznimno	važnom	komunikacija	prema	unutra:		

- s	 jedne	 strane,	 stvaranje	 osjećaja	 zajedništva	 kod	 djelatnika	 putem,	 primjerice,	

zajedničkih	izleta,		

- s	druge	strane,	uspostava	sustava	za	praćenje	učinkovitosti	djelatnika,	

- osim	 toga,	 vrlo	 je	 važna	 učestala	 i	 redovita	 komunikacija	 unutar	 same	 Agencije,	

stvaranje	 klime	 međusobnog	 uvažavanja,	 te	 davanje	 djelatnicima	 samostalnosti	 u	

radu	i	s	time	povezane	odgovornosti.	

Kao	drugo,	mislim	da	je	važno	provoditi	samoanalizu,	odnosno	praćenje	učinkovitosti	rada.		

Lakše	je	po	kvantitativnim	kriterijima:	broj	odluka,	iznos	kazni,	broj	potvrđenih	odluka.	Teže	

je	 po	 kvalitativnim	 kriterijima:	 imidž	 i	 ugled	 Agencije,	 osposobljenost	 i	 motivacija	

zaposlenika,	sposobnost	djelovanja	po	prioritetima,	korisnost	djelovanja	Agencije	za	krajnje	

potrošače.	

Naposljetku,	 rekla	 bih	 nešto	 o	 izazovima	 s	 kojima	 se,	 prema	 mome	 mišljenju,	 Agencija	

suočava	i	s	kojima	će	se	suočavati	u	vremenu	koje	dolazi:	

- Kao	prvo,	hoće	li	nadležnost	u	primjeni	Zakona	o	zabrani	nepoštenih	tržišnih	praksi	u	

lancu	 opskrbe	 hranom	 skrenuti	 pozornost	 s	 temeljnih	 aktivnosti	 Agencije	 u	 zaštiti	

tržišnog	natjecanja,	



- Kao	 drugo,	 može	 li	 se	 jasnije	 definirati	 strateški	 plan	 provedbe	 kao	 i	 sektorske	

prioritete,	možda	pomoću	utjecaja	na	potrošače	kao	ključnim	kriterijem,	

- Kao	treće,	može	li	se	komentiranje	prijedloga	propisa	koje	oduzima,	čini	mi	se,	puno	

energije	i	vremena	od	provedbe	i	konkretnih	predmeta	provoditi	fokusiranije,	

- Kao	četvrto,	kako	građanima	jasnije	ukazati	na	dobrobiti	tržišta	na	kojima	funkcionira	

učinkovito	tržišno	natjecanje	i	na	konkretne	pozitivne	učinke	rada	Agencije.	

Na	kraju,	dotaknula	bih	se	pitanja	koje	me	već	dugo	vremena	muči.	O	tome	sam,	zamislite,	

govorila	i	prije	sedam	godina	na	konferenciji	koju	je	Agencija	tada	organizirala.	Mislim	da	je	i	

dalje	aktualno.	

Pitanje	glasi:	želimo	li	mi	uopće	tržišno	natjecanje?	Želimo	li	mi	uopće	tržište?	Meni	se	čini	

da	tu	odluku	još	nismo	donijeli.	A	dok	tu	odluku	ne	donesemo,	Agencija	neće	biti	dovoljno	

prepoznatljiva,	a	njezine	odluke	imat	će	marginalni	značaj.	

Kao	 što	 znamo,	 pravila	 koja	 štite	 tržišno	 natjecanje	 u	 Hrvatskoj	 nisu	 nastala	 organskim	

putem,	 nisu	 izvorna,	 kopije	 su	 tuđih	 iskustava.	 Znamo	 da	 je	 organski	 rast	 najbolji	 jer	 je	

prirodan,	jer	nastaje	iz	potrebe	koju	treba	zadovoljiti,	iz	problema	koji	treba	riješiti.	Kopirali	

smo	paragrafe,	ali	mudrost	 sustava	koja	 se	 rađa	s	vremenom	 i	prokušanošću	nismo	mogli	

kopirati.	

Dominantni	način	poslovanja	u	Hrvatskoj	je	kooperacija,	a	ne	konkurencija.	Rekla	bih,	vlada	

kultura	 koluzije,	 kultura	 nenatjecanja.	 Gotovo	 svi	 kartelni	 slučajevi	 o	 kojima	 je	 Agencija	

odlučivala	od	samih	početaka	svojega	djelovanja	baziraju	se	na	sastancima	takmaca	u	okviru	

udruženja,	 to	 je	 običajen	 i	 redovit	 način	 komuniciranja	 poduzetnika.	 Dogovor	 i	 podjela	

plijena.	To	je	modus	operandi.	

Je	li	to	tržište?	Je	li	to	tržišno	natjecanje?	

Organski	 rast	 možemo	 imati	 i	 nakon	 kopiranja	 paragrafa.	 Kroz	 praksu.	 Kroz	 tumačenje	

normi.	 Kao	 i	 ostatak	 društva,	 i	 pravo	 i	 politika	 tržišnog	 natjecanja	može	 se	 razvijati	 samo	

postupno,	 vremenom.	Nitko	ne	može	preko	noći	promijeniti	 diskurs	 koji	 se	odvija	 između	

poduzetnika.	To	 je	diskurs	kooperacije,	dogovora,	suradnje,	namještanja.	To	 je	diskurs	koji	

se	provlači	cijelim	našim	društvom.	Ja	moram	dva	školska	sata	uvjeravati	studente	prava	da	

razgovor	konkurenata	o	cijenama	nije	prihvatljiv!	Ni	sud	nije	u	to	uvjeren!	



Zato	 se	 pitam,	 želimo	 li	 mi	 konkurenciju?	 Želimo	 li	 da	 jači	 i	 sposobniji	 pobijedi,	 a	 slabiji	

propadne?	Bojimo	li	se	utakmice,	straši	li	nas	mogući	poraz?		

Prema	 istraživanju	 Eurobarometra	 iz	 2009.	 godine	 na	 pitanje	 „sviđaju	 li	 mi	 se	 situacije	 u	

kojima	se	natječem	s	drugima“	pozitivno	odgovara	77%	Amerikanaca,	a	samo	45%	Hrvata.		

Percepcija	 poduzetnika	 kao	 stvaratelja	 novih	 radnih	 mjesta,	 te	 novih	 proizvoda	 i	 usluga	

najniža	je	od	svih	zemalja	obuhvaćenih	istraživanjem.	

Ono	 čime	 se	Agencija	 bavi	 ide	duboko	u	 vrijednosti	 našega	društva,	 do	onoga	 što	mi	 kao	

društvo	želimo	ili	ne	želimo	biti.	Možda	se	može	najbolje	opisati	kao	boj	između	statičnog	i	

dinamičnog,	 starog	 i	 novog,	 okoštalog	 i	 inovativnog.	 Stoga	 pitanje	 i	 dalje	 stoji,	 je	 li	

konkurencija	temeljna	društvena	vrijednost	u	Hrvatskoj?	

Agencija	ne	postoji	u	vakuumu.		

Mijenjati	način	na	koji	se	posluje	u	Hrvatskoj	–	težak	posao.		

Mijenjati	dominantni	ekonomski	moral	–	težak	posao.		

Gurati	tržišnu	agendu	u	zemlji	u	kojoj	nema	političke	stranke	koja	bi	gurala	tržišnu	agendu	–	

težak	posao.	

Samo	 svijest	 o	 tome	 odakle	 dolazimo	 i	 uvjerenje	 u	 misiju	 Agencije	 –	 uklanjati	 tržišne	

nepravde	bez	uklanjanja	tržišnih	sloboda	–	može	voditi	naprijed.		

To	je	odgovor	na	pitanje	„kako	dalje“.		

Stoga,	 iskrene	 čestitke	 na	 dvadesetom	 rođendanu	 Agencije	 za	 zaštitu	 tržišnog	 natjecanja	

upućujem	 predsjedniku	 vijeća,	 g.	 Cerovcu,	 svim	 članovima	 vijeća	 i	 svim	 djelatnicima	

Agencije,	 ali	 i	 svim	 ranijim	 ravnateljima	 i	 predsjednicima	 i	 članovima	vijeća,	 koji	 su	 svojim	

napornim	radom	unaprijedili	kulturu	tržišnog	natjecanja	u	Hrvatskoj!	

Svako	dobro!	


