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1. Вовед
Во изминатите години софтверската индустрија стана еден од 
најдинамичните сектори на економијата во Република Северна 
Македонија. Развојот на софтвер претставува двигател за развој, иновации 
и конкурентност. Всушност, софтверот е клучна технологија во економија 
базирана на знаење и иновации и затоа игра клучна улога во процесот 
на трансформација и економски развој на една земја. Како странските 
компании и компаниите во земјава ја препознаа стратешката важност на 
настапот на странски пазари, а со тоа и извозот на софтвер и ИКТ услуги. Со 
оглед на тоа што компаниите во Република Северна Македонија гледаат на 
странските пазари како нов потенцијален сегмент за развој на својот бизнис 
и зголемување на приходите, извозот на софтвер и ИКТ услуги претставува 
активност кон која се стреми секоја компанија.

Софтвер 
Според Европската опсерваторија за информатички технологии (ЕИТО), 
софтвер претставува збир на инструкции, кои се задаваат на одреден 
компјутер, со цел да се изврши една или повеќе задачи. Множеството 
инструкции често се нарекува програма или ако множеството инструкции 
се особено големи и комплексни, систем. Компјутерите не можат да 
извршат одредена задача без инструкции дадени од софтверот; па така, 
комбинацијата од софтвер и хардвер (самиот компјутер) е неопходно да се 
направи која било компјутерска работа. 

Постојат многу различни класификации и дефиниции за софтвер. Една од 
најкористените и прифатени е системот за класификација на Европската 
опсерваторија за информатички технологии (ЕИТО). Според ЕИТО, софтверот 
ги опфаќа следните три подсегменти: 

• Софтвер за системска инфраструктура: сопственички како и 
отворен оперативен систем и софтверски систем; мрежа, систем, 
складирање и управување со безбедноста на софтверот за сите 
видови на хардвер. 

• Алатки: вклучувајќи соработка и алатки за содржина; бази 
на податоци; интелигентна инфраструктура; развојни алатки; 
интегративни платформи. 

• Апликативен софтвер опфаќа автоматизација на канцелариите, 
бизнис апликации за планирање на ресурсите на претпријатието 
(Enterprise Resource Planning - ERP), апликации за управување со 
односите со клиентите (Customer Relationship Management - CRM) 
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и менаџмент на снабдувачки синџири (Supply Chain Management 
- SCM) и други апликации, кои се состојат од графички софтвер, 
вградени системи и друг технички софтвер.

Услуги на информатичка технологија
Според Европската опсерваторија за информатички технологии (ЕИТО), ИТ 
услугите се дефинирани како обезбедување на услуги базирани на труд, 
кои им помагаат на поединците и организациите во имплементацијата, 
управувањето и работењето на компјутерските системи, складирањето, 
мрежната опрема и софтверот. ИТ услугите кои се обезбедуваат од 
одредени компании, се движат од поддршка, до комплетно управување 
со ИТ операциите и аутсорсингот. ИТ услугите првенствено се насочени кон 
информатички системи и процеси на технологијата, додека бизнис услугите 
првенствено се насочени кон деловни процеси кои можат или не можат 
да инкорпорираат која било технологија. ИТ услугите ги содржат следниве 
подсегменти:

• ИТ одржување: вклучува системски софтвер и хардвер инсталација, 
поправка и поддршка за сите видови хардвер и сродни системски 
софтвер;

• Проектни услуги опфаќаат ИТ консалтинг, развој на софтвер и 
системска интеграција и ИТ обука;

• Услуги за аутсорсинг: префрлање на одредени функции и активности 
на надворешни компании, а понекогаш вклучува трансфер на 
вработени и средства од една компанија во друга. Услугите за 
аутсорсинг се делат на две посебни области:

o ИТ аутсорсинг – претставува подмножество на аутсорсингот 
и подразбира употреба на надворешни даватели на услуги 
за ефикасно испорачување на ИТ услугите за деловните 
процеси, како и преземање на одделни бизнис процеси 
од страна на македонски компании кои ги извршуваат 
за далечни корисници (на пример услуги поврзани со 
програмирање);

o Аутсорсинг на деловни процеси (Business Processes 
Outsourcing - BPO) – претставува подмножество на 
аутсорсингот што подразбира употреба на надворешни 
даватели на услуги за ефикасно испорачување на деловните 
операции, како и преземање на одделни бизнис процеси 
од страна на македонски компании кои ги извршуваат за 
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далечни корисници (како на пример давање на правни, 
финансиски, консултации и услуги, како и вршење на 
регрутација и покривање на аспекти од раководење со 
човечки ресурси).

Стратегијата за унапредување на извозот има за цел да ги достигне следните 
стратешки цели:

• да се надминат пречките поврзани со извозот и македонските 
софтверски компании успешно да се позиционираат на 
меѓународните пазари; 

• да се отворат можности за настап на нови пазари и сегменти на 
купувачи; 

• да се поттикне економскиот раст предводен од извозот и 
промоција на вработувањето;

• да промовира меѓународен маркетинг и брендирање на Северна 
Македонија како земја;

• да се намали “одливот на мозоци”; 

• да се промовира трансфер на технологии и пристап до нови 
технологии и “know-how”; 

• да се намали ризикот преку диверзификација на пазарите; и

• да се забрза интеграцијата на ЕУ пазари.

Со цел постигнување на дел од овие цели, подготвивме чек-листа со 
активности кои вашата компанија би требало да ги спроведе, пред истата 
да започне со работа на странски пазари. 
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2. Дали вашата компанија е подготвена за извоз на 
софтвер и ИКТ услуги?
Пред да ангажирате ресурси за изнаоѓање потенцијални клиенти за извоз, 
најпрво треба да го поставите прашањето „Дали вашата компанија е 
подготвена за извоз на софтвер и ИКТ услуги?“. Одговорот на прашањето 
можете да го добиете преку испитување на вашата способност да управувате 
и да ги преземете сите аспекти на процесот на извоз. По процената на 
подготвеноста за извоз на вашето претпријатие, треба да одлучите каде 
треба да се подобри вашето претпријатие за подобар и поуспешен извоз на 
софтвер и ИКТ услуги. При согледување дали вашата компанија е подготвена 
за извоз на софтвер и ИКТ услуги, потребно е најпрво да направите интерна 
и екстерна анализа, а потоа и стратегија за извоз на вашата компанија.

3. Анализа

3.1 Интерна анализа

3.1.1 Тековна позиција на пазарот
Согледувањето на тековната позиција на компанијата на пазарот е почетна 
точка за вашатаидна меѓународна пазарна експанзија. Ова е важно затоа 
што, кога ќе почнете да истражувате нови меѓународните пазари, ќе бидете 
соочени со барања за пристап, нови конкуренти итн. На меѓународниот 
пазар можете да се соочите со фактори кои ќе го оспорат развојот за извоз 
и поради тоа ќе биде потребно да се направат одредени адаптации во 
производството, маркетингот и логистичките процеси, односно на целиот 
ланец на набавки. Тоа се адаптации, кои често бараат инвестиции. Поради 
тоа, корисно е да се направи анализа на вашата тековна позиција на пазарот.
Препорачуваме да ја согледате моменталната пазарна позиција на вашата 
компанија со т.н. маркетинг микс - 7 Ps , односно следните:

• Производ - Елаборирајте го вашиот сегашен асортиман на 
производи: кои производи/услуги ги продавате, каква е нивната 
пазарна позиција и какви конкурентни алтернативи се достапни на 
пазарот?

• Место - Која е вашата тековна пазарна покриеност, кои 
дистрибутивни канали ги користите?

• Цена - Која е вашата ценовна политика, до кој степен применувате 
различни цениод конкуренцијата, и како применувате 
флексибилност на цените со цел да се промовира продажбата (на 
пример, попусти, понуди за поголема количина итн.)?
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• Промоција - Опишете ги промотивните алатки што ги користите, 
т.е. вашиот промотивен микс (рекламирање, директен маркетинг, 
е-маркетинг, учество на саеми итн.).

• Луѓе (кадар) – Опишете ја политиката на компанијата за општествена 
одговорност, во смисла на здравјето и безбедноста на работниците 
и на општеството како целина.

• Процеси – Како системите и процесите на вашата организација 
влијаат на спроведување на вашите активности и услуги?

• Планета – Која е еколошката свест на вашата компанија и вашата 
позиција за управување со животната средина?

3.1.2 SWOT анализа
SWOT анализа е метод на стратешко планирање, кој се користи за проценка 
на предностите, слабостите, можностите и заканите на одредена компанија. 

SWOT анализата прво мора да започне со одредување на посакуваната 
крајна состојба или цел. Оваа анализа треба да биде вклучена и во моделот 
на стратешко планирање. 

Поимот SWOT претставува кратенка од:

• Предности (Strengths): внатрешни карактеристики на компанијата 
со кои стекнала предност над другите компании во индустријата;

• Слабости (Weaknesses): внатрешни карактеристики на компанијата 
кои ја ставаат во подредена улога во однос на другите фирми;

• Можности (Opportunities): надворешни можности за поголема 
продажба или профит во опкружувањето;

• Закани (Threats): надворешни елементи во опкружувањето кои би 
можеле да предизвикаат проблеми за бизнисот.

Идентификацијата на SWOT анализата е од суштинско значење, бидејќи 
следните чекори во процесот на планирање на извозна стратегија можат да 
произлезат од направената SWOT анализа.

Откако ќе направите SWOT анализа на вашата компанија, треба да бидете во 
можност да ја донесете конечната одлука за извоз на меѓународниот пазар. 
Тука е потребно да ги избалансирате силните точки и можностите против 
слабите точки и заканите. Главното прашање кое треба да го поставите е 
следното: дали мислите дека организацијата е доволно силна за да се 
справи со дополнителниот предизвик и обемот на работа на извозниот 
потфат? Ако сте убедени дека вашата организација е подготвена за настап 
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на меѓународниот пазар, следниот чекор ќе биде да се фокусирате на 
вашата непосредна и потенцијална конкуренција. 

3.1.3 Клучни фактори на успех
Постојат неколку клучни фактори за успех кои е потребно да ги поседува 
секоја компанија која се стреми кон извоз на софтвер и ИКТ услуги:

• Постојани иновации;

• Сегментација и специјализација во одредени сегменти, технологии, 
индустрии и сл.;

• Комбинација од технологија и know-how на компанијата;

• Креирање на “национален бренд“ и репутација на компанијата;

• Стекнување на интернационални стратешки партнерства и 
вмрежувања;

• Географски и културни фактори кои можат да бидат земени во 
предвид при маркетиншките активности;

• Обезбедување сеопфатно портфолио на софтверски производи/
услуги, почнувајќи од подготовка на проектот и спецификација 
на барањата до имплементација, тестирање и обезбедување на 
квалитет;

• Поседување стандарди за квалитет, животна средина и сл.;

• Безбедност и заштита на податоците (усогласување со GDPR 
регулативата на ЕУ);

• Обезбедување бекап на податоците;

• Професионален маркетинг пристап;

• Доверба и транспарентни цени.

3.2 Екстерна анализа

3.2.1 Анализа на домашната земја
• Државни институции

Во однос на програмите за унапредување на извозот за софтверската 
индустрија во Република Северна Македонија, владината поддршка е 
ограничена на делумно субвенционирање на учество на меѓународни 
саеми за трговија и промоција. Покрај тоа, меѓународните донаторски 
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организации, како што се УСАИД и ГТЗ, поддржуваат активности за извоз на 
македонските софтверски компании преку обуки, проекти и обезбедување 
на консултантски услуги. Стопанската комора за ИКТ – МАСИТ во неколку 
наврати има реализирано обуки за помош на ИКТ компаниите во изградба 
на нивната прилагодена (Custom-made) извозна стратегија. Во исто време, 
МАСИТ беше дел од долгогодишен проект на ГИЗ (Германска техничка 
помош), преку која членките на МАСИТ развија долгорочна Стратегија за 
извоз на софтвер и ИКТ услуги, која во 2010 година беше усвоена од Владата 
на РМ за Национална стратегија за извоз на софтвер и ИКТ услуги. Очигледно 
е дека, иако постојат некои делумни активности на јавните институции за 
промоција на извозот на софтвер и ИТ услуги, сите напори за издигнување 
на извозот немаат координација, како и систематски и стратешки пристап.

• Заштита на авторското право

Авторско право е систем од норми со кои се уредуваат односите поврзани 
со уметничките креации, односно делата кои по правило се оригинални 
интелектуални творби во областа на литературата, науката и уметноста.

Авторското право во Република Северна Македонија е уредено со низа 
закони, но во поглед на електронските медиуми ги издвојуваме:

- Законот за авторското право и сродните права

- Законот за облигационите односи

- Законот за aудио и аудиовизуелни медиумски услуги

- Законот за медиуми

- Законот за електронските комуникации

Треба да се има предвид, дека авторското право над целина или над дел од 
решение/производ/услуга може понекогаш да биде доведено во корелација 
и со друг вид на права, кои произлегуваат од корпусот на индустриската 
сопственост. Следствено, понекогаш релевантен може да биде и Законот за 
индустриска сопственост.

Авторското право над авторско дело му припаѓа на авторот со самото 
создавање на делото. Министерството за култура води евиденција на автори 
кои се државјани на Република Северна Македонија. Таа се води врз основа 
на барање на авторот доставено до Министерството. Притоа, начинот за 
собирање и обработка на податоците, образецот на барањето, содржината 
и начинот на водењето на евиденцијата, ги пропишува министерот за 
култура.

Треба да се потенцира дека, уписот во евиденцијата не е услов за стекнување 
на авторското право.
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Стопанската комора за ИКТ – МАСИТ во неколку наврати има реализирано 
состаноци и има интерес од евидентирање и запознавање на компаниите 
со правата кои следуваат од легислативата посветена на заштитата на 
интелектуалните творби.

• ИКТ инфраструктура

Општо земено, може да се каже дека ИКТ инфраструктурата е релативно 
добро развиена во Република Северна Македонија. Снабдувањето со 
енергија е сигурно и достапно. Телекомуникациската инфраструктура е 
во согласност со западноевропските стандарди. Во однос на интернет 
конекција, земјата е една од водечките земји во Источна Европа. Цените за 
пристап на интернет се меѓународно конкурентни.

• Побарувачка

Во врска со извозната побарувачка за македонската софтверска индустрија, 
може да се констатира дека, генерално постои висок пазарен потенцијал 
на западноевропските пазари, особено поради зголемената побарувачка за 
аутсорс на услуги за развој на софтвер. Од друга страна, постојат компании 
со сопствено развиени софтверски решенија, кои веќе се имплементирани 
на домашен пазар, и кои како такви, имаат голем потенцијал да бидат 
имплементирани во други неразвиени земји или земји во развој. Нивни 
таргет пазари вклучуваат земји од Блискиот и Средниот исток, како и 
Северна Африка. 

Важно е да се биде реален и да не се занемари фактот дека големината 
на македонскиот ИКТ пазар е мала за да обезбеди капацитет за развој на 
големи проекти. Во иста насока се размислува и кога станува збор за ИТ 
аутсорсинг и аутсорсинг на деловни процеси за проекти од големи размери. 
Тука природно доаѓа поривот да се настапува поорганизирано во рамки 
на регионот на Западен Балкан или Југоисточна Европа, во склоп на кои, 
МАСИТ има изградено значајни релации со слични поддржувачки бизнис 
организации. 

Не помалку важен е и фактот дека македонскиот пазар е многу ограничен, 
поради ниските расположливи приходи, ниските вложувања во развивање 
на ИКТ општество, како од Владина страна, така и од страна на приватниот 
сектор. Заради ова, домашните набавувачи на ИКТ алатки, особено кога 
станува за набавки кои ги врши Владата на РСМ, треба да се стремат истите 
да се прават од домашните ИКТ компании, со цел овие компании своето 
знаење и своите референци првенствено да ги изградат дома, а потоа 
истите да бидат во можност да ги продаваат во странство.

• Структурни карактеристики на индустријата
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Големината и нивото на структурата на индустријата е важен фактор за 
извозот на софтвер со цел да се воспостават компании кои се доволно 
големи за да се здобијат со меѓународна репутација и да генерираат 
економии на обем. Македонската софтверска индустрија се карактеризира 
со мала големина и ограничен број компании во споредба со софтверските 
индустрии на соседните земји, како што се Бугарија или Србија. Меѓутоа, 
македонскиот пазар претставува пазар кој е во постојан раст и развој и има 
огромен потенцијал за отворање на нови компании и инвестирање во него.

• Способности на компанијата

Способностите на една компанија ги опфаќа можностите на компанијата, 
вештините за управување со фактори, искуството за извоз и референци, 
технолошките вештини, управувањето со квалитетот, процесите и 
стандардите.

• Поддршката на институциите и академијата

Еден од најважните фактори кои ја одредуваат способноста за извоз, како 
и меѓународната конкурентност на софтверската индустрија се човечките 
ресурси. Постојат три релевантни димензии кои се однесуваат на човечките 
ресурси во софтверската индустрија: големина, вештини и трошоци за 
работна сила. Големината, како и вештините и способностите на човечките 
ресурси во земјата од аспект на софтверската индустрија, се согледуваат 
преку:  образовниот систем (универзитети) и системот на континуирано 
образование и обука. Поради оваа причина е важно да постои соработка 
помеѓу образовниот сектор и приватниот претприемачки сектор.

Поради се поголемиот проблем со обезбедување и задржување на 
квалификуваната работна сила, компаниите инвестираат во нивните релации 
со универзитетите кои едуцираат ИКТ работна сила. Покрај традиционалните 
производители на едукација постојат и алтернативни тренинг провајдери 
кои имаат краткорочни обуки за докфалификација и преквалификација на 
кадар. Важно е да се напомене дека од исклучителна важност е компаниите 
да вработуваат млади кадри, во кои ќе инвестираат од аспект на пренос 
на знаење и обуки, со цел тие кадри да останат понатака да работата во 
таа компанија и воедно да останат во државата. Се поголем акцент се става 
на градење на  “employment brand” што подразбира не само градење на 
добар компаниски бренд, туку градење и на добар бренд како работодавач. 
Континуирано инвестирање во своите вработени, постојаното развивање 
на методологии за нивно задржување, како и оправдано промовирање на 
компанијата како добар работодавач, се само дел од активностите на кои 
менаџерите од оваа индустрија треба да се посветени. Највредниот капитал 
кој го поседуваат ИКТ компаниите се нивните вработени. 
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• Меѓународно поврзување и брендирање

Меѓународната репутација и брендирање на земјата игра клучна улога 
во извозот на софтвер и ИКТ услуги. Северна Македонија се наоѓа блиску 
до западните европски пазари, има централна европска временска зона 
и има европска култура. Користењето на англиски јазик во рамките на 
македонската софтверска индустрија е на многу високо ниво, а покрај тоа 
многу македонски ИТ експерти зборуваат и на неколку други европски јазици. 
Друг важен фактор е правната рамка од областа на заштитата на правата на 
интелектуална сопственост, во која многу се вложуваше изминатите години 
и која стреми за целосна хармонизација со највисоките светски стандарди.  
Друг важен извор на меѓународната поврзаност се странските директни 
инвестиции од страна на мултинационалните корпорации. Кога локалните 
компании работат за ИТ мултинационални компании, тие често стануваат 
дел од нивниот меѓународен синџир на набавки, а извозните можности 
произлегуваат од овој вид соработка. Во академската литература овој ефект 
е опишан како посреден начин на интернационализација.

Секако, и релациите на поддржувачките бизнис организациите како МАСИТ 
се клучни. Членството на МАСИТ во 3B ICT Network, World Information 
Technology and Services Alliance (WITSA), German Outsourcing Association 
(GOA) и European IT Observatory (EITO), претставува извор на бројни контакти.  

Бенефициите кои компаниите можат да ги добијат од МАСИТ и останатите 
вакви поддржувачки бизнис организации се:

• Учество на регионално и на меѓународно ниво преку настани, 
проекти, партнерства, конкурси, разменување на информации, 
признанија и награди;

• Поддршка во промоција на извозните политики; меѓународно 
брендирање и позиционирање; соработка; зајакнување на извозни 
способности и знаења; поттикнување на квалитетот и извонредноста 
на компанијата со крајна цел да се воспостави државата како 
препознатлив бренд за специјализирани, висококвалитетни ИТ 
аутсорсинг услуги, аутсорсинг на деловни процеси и софтверски 
производи;

• Поддршка во градење на капацитети, поттикнување на иновациите, 
доживотно учење, како и сертификација на компании и 
квалификација на човечки ресурси;

• Учество во креирање и поддршка во усогласеност со ИКТ 
законодавството, политиките и правилата на пазарот преку заштита 
и застапување на интересите на ИКТ бизнис заедницата.

http://masit.org.mk/index.php/mk/menu-title-3/mt3-sub-title-2/german-outsourcing-association-goa
http://masit.org.mk/index.php/mk/menu-title-3/mt3-sub-title-2/german-outsourcing-association-goa
http://masit.org.mk/index.php/mk/menu-title-3/mt3-sub-title-2/2013-04-04-08-46-35
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3.2.2 Структура на пазарот и трендови
Во претходниот дел беше претставен првиот циклус на вашиот извозен 
процес: сте формирале чувство за локација (каде сте сега) и чувство за 
насока (каде сакате да одите и како да стигнете таму). Откако ќе ја оцените 
вашата моментална позиција на пазарот и ќе научите како да станете 
глобален играч, потребно е да се анализираат трендовите што се случуваат 
во ИКТ секторот и структурата на пазарот. 

Се препорачува анализа на трендовите на две нивоа: прво, генерички 
идентификувајте ги меѓународните пазари, релевантни за вашата 
индустрија; второ, одете ниво подлабоко и идентификувајте ги пазарите со 
висок потенцијал.

Друга препорака е да го намалите бројот на потенцијални пазари до 
максимум три пазари т.н. приоритетни пазари, а тоа можете да го сторите 
врз основа на голем број варијабли. Можете да започнете со променливата 
за раст на увозот, со издвојување на земјите кои имаат соодветна големина 
на пазарот и посакуван раст на увозот. Следно, можете да ги разгледате 
променливите како: поволни трговски односи, историски фактори, културни 
или географски карактеристики, блиска локација, пазарни карактеристики, 
карактеристики на синџирот на снабдување, економски, политички и 
технолошки развој, одреден број на конкуренти на пазарот, иновации, 
регулативи за пристап на пазарот и преференции на потрошувачите.

Подоцна, ќе поминете уште едно ниво, подлабоко, со таргетирање на 
единствен пазар на кој ќе извезувате или сегмент од одреден пазар.

	 Доколку сте заинтересирани за извоз на европскиот пазар, за да 
можете да изберете приоритетните пазари од 28-те земји-членки 
на ЕУ, препорачуваме да ги користите статистичките алатки на 
Меѓународниот трговски центар (International Trade Centre - ITC) - 
www.trademap.org. 

3.2.3 Анализа на конкурентите
По спроведувањето на SWOT анализа, потребно е да се идентификуваат 
главните конкуренти на целните пазари. Кои се нивните силни и слаби 
страни? Кои стратешки потези е веројатно конкурентите да ги направат 
како одговор на можностите и заканите на пазарот? Бидејќи можностите 
и заканите на пазарот не само што се показатели за вашата компанија, тие 
исто така се показатели и за конкурентите.

Конкурентни предности се генерираат кога ресурсите и способностите на 
една организација се во линија со клучните фактори за успех на индустријата. 
Соодветно на тоа, може да се констатира дека воспоставувањето на 

http://www.trademap.org
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конкурентните предности за националната софтверска индустрија бара 
стратегија која ги зема предвид ресурсите и можностите на ниво на компанија 
(микро ниво), факторите специфични за софтверот на национално ниво и 
меѓународните клучни фактори за успех на глобалната ИТ индустрија.

Добрите технички вештини, јазичните способности и инвестициите во 
разни сертификати за квалитет им помагаат на компаниите успешно да се 
позиционираат на пазарот и да изградат репутација за ИТ аутсорсинг услуги 
и аутсорсинг на деловни процеси. Понатаму, културната и географската 
блискост на земјите, како и блиските билатерални односи во образовниот 
сектор, се покажаа како важни фактори за извоз.

Може да се каже дека, со цел да се формулира ефективна стратегија за извоз 
и да се воспостават одржливи конкурентски предности, фундаментално е 
за една организација или национална индустрија да постигне темелно и 
длабоко разбирање на нејзините ресурси и способности.

За да ги идентификувате конкурентите, можете да го користите Портерoвиот 
модел на конкурентни сили, кој вклучува три сили на "хоризонтална" 
конкуренција: закана од еднакви производи (супститути), закана од влез на 
нови конкуренти и интензитетот на конкуренцијата.
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Закана од еднакви 
производи 
(супститути)

Достапноста на супститути ќе ја зголеми склоноста на 
купувачите да се префрлат на алтернативи како одговор 
на зголемувањето на цените (висока еластичност на 
побарувачката). Фактори кои ја одредуваат заканата од 
супститутите:

• Склоноста на купувачите кон супститути
• Врвните перформанси или пониската цена на 

супститутите;
• Трошоците кои треба да ги направат купувачите со 

промената (buyer switching costs);
• Перцепирано ниво на различност на производите

Закана од влез на 
нови конкуренти

Конкурентите кои потенцијално ќе придонесат за поголемо 
ниво на повраток на инвестициите, ќе привлечат нови 
учесници со што ќе ја намалат профитабилноста. Освен ако 
влезот на новите учесници е блокиран од веќе постоечките, 
стапката на профит ќе падне на конкурентно ниво (совршена 
конкуренција). Факторите кои ја одредуваат заканата од влез 
на нови конкуренти се:

• Присуство на бариери за влез;
• Ниво на разлики во производите;
• Еднаквост на брендовите;
• Трошоците кои треба да ги направат купувачите 

со промената (buyer switching costs) или потиснати 
трошоци (sunk costs);

• Капитални барања;
• Пристап до дистрибутивни канали;
• Предноста на апсолутни трошоци (можноста 

компанијата да произведува производи по помали 
трошоци за разлика од конкуренцијата);

• Владини политики

Интензитет на 
конкурекцијата

За повеќето индустрии, ова е главната детерминанта на 
конкурентноста. Понекогаш конкурентите агресивно се 
натпреваруваат со намалување на цената, а понекогаш со 
иновациите и промоцијата. Факторите кои го одредуваат 
интензитетот на конкурентското ривалство се следните:

• Број на конкуренти;
• Индустриска стапка на раст;
• Прекумерен капацитет на индустријата;
• Разновидност на конкурентите;
• Ниво на трошоци за промоција;
• Економии од обем.
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3.2.4 Анализа на потрошувачите
Со цел да се одреди оптималното стратешко позиционирање на 
македонската софтверска индустрија потребно е да ги анализирате 
релевантните сегменти на купувачи на пазарот на кој потенцијално би 
сакале да извезувате.

Бидејќи извезувате од земја во развој, препорачуваме најпрво да се 
фокусирате на микро, мали и средни претпријатија на кои би им извезувале, 
наместо на големи компании, со цел полесно да се справите со конкурентите 
од развиените земји како Русија и Индија.

Друг интересен потрошувачки сегмент за македонската софтверска 
индустрија е аутсорсингот на ИТ консултанти, од кои сите се мали и средни 
претпријатија. Како потрошувачи, треба да ги таргетирате ИТ консултантите 
за аутсорс и генерално ИТ консултантите, но исто така и како посредници 
кои би можеле да помогнат во решавањето на крајните клиенти кои не се 
од ИТ областа. Затоа, овие два сегмента, исто така, играат важна улога како 
продажни канали, особено за иницијалната, индиректна пенетрација на 
пазарот. 

Најпосле, при одлучување кон кои потрошувачки сегменти би се насочиле, 
не ја заборавајте транспарентноста и довербата на потрошувачите, кои 
играат клучна улога во секој аспект на работењето.

4. Стратегија за извоз на софтвер и ИКТ услуги

4.1 Визија
Формулирање на визија е важна задача во развојот на стратегијата за извоз. 
Ова особено важи за заеднички развој на индустриските стратегии каде 
што се вклучени неколку засегнати страни. Визијата создава сопственост 
и идентификација на стратегијата и нејзината целосна насока. Исто така, 
игра важна улога во мотивирањето на луѓето и претставува основа за 
формулирање на целите и стратегиите. Еснафот е потребно заеднички да 
ја идентификува својата извозна стратегија на база на капацитетите на ИКТ 
компаниите. Пожелно е таа стратегија, понатака да биде прифатена како  
национална визија за ефикасно промовирање на софтверската индустрија и 
нејзиниот извоз преку создавање на заедничко разбирање и обезбедување 
институционална поддршка. Оваа визија треба да служи како севкупно 
стратешко упатство за извозните активности на македонската софтверска 
индустрија, а следствено истата се преведува во специфични цели, стратегии 
и мерки.
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Како на еснафско и национално ниво, исто така е потребна конкретна 
извозна визија и на компаниско ниво. Од клучна важност е компанијата 
да донесе конкретна одлука кој продукт или сервис ќе го извезува. Ниедна 
компанија не смее да си дозволи во своето портфолио да нуди се’, бидејќи 
испраќа порака до потенцијалните клиенти дека не поседува ниедна 
конкретна експертиза. Поседувањето на конкретна извозна визија означува 
дека компанијата верува во својот продукт или сервис, и од сите аспекти 
стои позади истиот, што на клиентот му е од исклучителна важност. 

4.2 Цели на извозот 
Формулирањето на извозните цели го означува почетокот на третата фаза 
од извозниот процес: фазата на стратегија на извозот. Оваа фаза е наменета 
да ви обезбеди чувство за насока: оваа фаза треба да покажува кон вашите 
идни деловни активности, елиминирање на дилемите и овозможување 
на јасен преглед на задачите и предизвиците што се очекуваат. Добро 
дефинираните цели се исто така важен предуслов за следење и оценување 
на успехот и ефективноста на спроведената стратегија. Врз основа на 
пазарните услови и анализата на вашата компанија за подготвеност на 
извозот на компанијата, во оваа фаза треба да дефинирате детално што 
сакате да постигнете, каде, кога и како.

Целите кои треба да ги постигнете треба да бидат:

• Специфични: вашите производи/услуги и таргет пазари треба да 
бидат специфицирани;

• Мерливи: вашите цели треба да бидат квантитативни, изразени 
како вредност на продажбата, раст на продажбата, удел на пазарот, 
број на корисници итн.;

• Остварливи: вашите цели треба да се базираат на јачината на вашата 
компанија и нејзините критични фактори за успех (внатрешен 
потенцијал) и можностите на пазарот (надворешен потенцијал);

• Реални: вашите цели треба да бидат реални во смисла дека, 
потребно е инвестициите да се во насока на очекуваните добивки;

• Временска рамка: потребно е да се постави одреден период во кој 
се очекува да се постигнат целите.

• Буџетска рамка: потребно е да одредите буџет во склоп на кој ќе ги 
остварите овие цели. Гледајте на овој буџет како ваша инвестиција 
во линија на вашите извозни активности. 

Препорачливо е да се формулираат три вида на цели: краткорочни, 
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среднорочни и долгорочни цели.

4.3 Стратегија за влез на пазарот
Клучното прашање со кое се соочува секоја софтверска компанија од земја 
во транзиција која би сакала да извезува на странскиот пазар, претставува 
дилемата дали компанијата на странскиот пазар да настапи со извоз на 
софтвер или на ИКТ услуги. Поради тоа, потребно е компанијата внимателно 
да ги анализира добрите и лошите страни на двете стратегиски алтернативи.

Влезот на странски пазар со софтверски производ претставува многу сложена 
и предизвикувачка задача. Доколку настапувате на странскиот пазар со 
извоз на софтверски производ потребно е проактивно да го идентификувате 
таргет пазарот, да го развиете производот според потребите на пазарот 
суштински, да инвестирате во маркетинг, да го локализирате (преведете и 
прилагодите) како и да обезбедувате услуги по продажбата. Така, капиталот, 
како и менаџмент и маркетинг вештините потребни за извоз на софтверски 
производи, многу се повисоки отколку за извозот на услуги. Дополнително, 
треба да се има предвид дека конкуренцијата на пазарите на софтверски 
производи е интензивна и ризикот е значително повисок отколку на 
пазарите на ИКТ услуги, поради комплексноста и бараните инвестиции. 
Од друга страна, стратегијата која се базира на извоз на производи опфаќа 
поголема додадена вредност во земјата извозник и обезбедува поголем 
потенцијал за профитабилност. Покрај тоа, софтверските производи сѐ 
уште се главните двигатели за истражување и развој во софтверот и за 
генерирање на иновации.

Во принцип, може да се каже дека, влегувањето на пазарот со ИКТ услуги е 
полесно отколку со софтверските производи, бидејќи овој тип на активност 
бара помалку капитални инвестиции и ризикот кој е вклучен е значително 
помал. Покрај тоа, влезните бариери се релативно ниски и добавувачите 
обично не мора да воспостават дистрибутивна мрежа. Недостаток на извозот 
базиран на ИКТ услуги е дека додадената вредност е помала отколку со 
софтверските производи и фактот дека софтверските услуги обезбедуваат 
помал потенцијал за истражување, развој и иновации.

Усогласувањето на домашните стандарди со европските, конкретно и 
навремено следење и спроведување на сите законски одредби, заедничко 
споделување на најдобрата практика се главни точки на кои ИКТ компаниите 
посветуваат големо внимание. Нивното успешно спроведување ќе 
придонесе до целта на непостоење на граници и целосна поврзаност и 
конкурентност на ИКТ секторот.

Лиценцирањето и процедурите за лиценцирање на ИКТ услугите и 
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софтверските решенија, како и процедурите за нивната изработка, се 
должат на навремено и целосно следење и спроведување на меѓународните 
стандарди за работа. Тоа директно влијае на квалитетот на услугата, како 
и на се поголемите можности за излез на домашните ИКТ компании на 
светскиот пазар, заради нивната синхронизираност со барањата на бизнисот 
во светски рамки.

Република Северна Македонија во целост ги следи и имплементира сите 
мерки за имплементација на меѓународните стандарди за работа. Сепак, 
ИКТ секторот целосно и заради свој личен раст и развој, ги имплементира 
законски пропишаните и поединечно потребните стандарди, зависно од 
квалитетот и карактерот за одговор на светските бизнис барања.

Примери за стандарди за лиценцирање кои се основни вредности за 
работењето и функционирањето на ИКТ компаниите се следните:

- МЕЃУНАРОДНИОТ СТАНДАРД ISO 20000 - 1:2011 – систем за 
управување со ИКТ услуги

- МЕЃУНАРОДНИОТ СТАНДАРД ISO 27001:2013 - систем за 
управување со информатичка безбедност

- МЕЃУНАРОДНИОТ СТАНДАРД ISO 9001:2015 - систем за управување 
со квалитет

Листата на специфични обврски во услугите на Република Северна 
Македонија, која е резултат на преговори со земјите членки на СТО, врз 
основа на нивни барања, споредена со обврските на земјите членки на 
ЕУ, во дел од услужните сектори и потсектори покажува повисоко ниво на 
либерализација. Вакви услужни сектори и потсектори се: професионални 
услуги (сметководствени и книговодствени услуги; даночни услуги; 
архитектонски услуги, инженерски услуги и комплетни технички услуги), 
курирска служба, дистрибутивни услуги.

Во голем дел од услужните сектори и потсектори, преземените обврски 
на Република Северна Македонија се еднакви со обврските на земјите 
членки на ЕУ: компјутерски и аналогни услуги, истражувачки и развојни 
услуги, други деловни услуги (рекламни услуги, услуги на менаџмент 
консалтинг, услуги на техничко тестирање и аналитички услуги, придружни 
услуги во риболовот, советодавни и консалтинг услуги во рударството, 
услуги во врска со спроведување на истраги и обезбедување, одржување 
и поправка на опрема, хигиенски услуги во објекти, фотографски услуги, 
услуги на пакување, печатење и објавување), телекомуникациски услуги 
со додадена вредност, мобилни телекомуникации, градежни и сродни 
инженерски услуги, услуги во сферата на животната средина, туристички и 
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услуги поврзани со патување, услуги на новински агенции, спортски и други 
рекреативни услуги, финансиски услуги. 

Други стандарди и легислатива, покрај легислативата од Светската трговска 
организација се следните меѓународни стандарди и легислaтива:

1. Меѓународна конвенција за хармонизиран систем на имињата и 
шифрените ознаки на стоката

2. Конвенција за привремен увоз (Истанбулска конвенција)

3. Рамка на стандарди - САФЕ за обезбедување и олеснување на 
глобалната трговија

4. Меѓународна конвенција на УНЕЦЕ за хармонизација на граничните 
контроли на стоки

Без разлика дали се стремите кон извоз на софтвер или на извоз на ИКТ 
услуги потребно е да развиете интегрирано портфолио на производи/
услуги, со кое ќе се претставите на странскиот пазар.

5. Имплементација на стратегијата за извоз на 
софтвер и ИКТ услуги

5.1 Пазари и сегменти
При избор на потенцијални пазари за извоз на софтвер и ИКТ услуги 
предлагаме да се фокусирате на три приоритетни пазари. Приоритетни 
пазари можете да изберете преку идентификување на:

• ветувачки нивоа на потрошувачка;

• модели на раст на увозот;

• трговски односи;

• барања за пристап на пазарот;

• географска и културна блискост;

• економски, политички и технолошки развој;

• конкурентска активност;

• карактеристики на пазарот и на синџирот на снабдување.

При избор на три потенцијални пазари потребно е да се одлучи и за 
приоритетен пазар помеѓу овие три пазари. Кој од приоритетните пазари 
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ќе биде прв приоритетен пазар, а кој ќе биде втор и трет? Во процесот на 
донесување на оваа одлука, ќе треба да размислите кои пазари се атрактивни 
за вас и зошто. Покрај разгледување на гореспоменатите критериуми на 
пазарите, потребно е да се разгледаат и одредени сегменти и пазарни 
ниши (помали делови од еден сегмент, со поспецифични карактеристики) 
и развојот во тие сегменти и пазарни ниши.

При избирање на приоритетни пазари за извоз на софтвер и ИКТ услуги ќе ви 
помогне претходно направената SWOT анализа на вашата компанија, преку 
која ќе можете да согледате, кои од вашите силни страни да ги примените 
на можностите на потенцијалниот пазар за извоз.

Понатаму, пред да донесете одлука за влез на кој било пазар, препорачливо 
е најпрво да започнете со индиректен влез на странскиот пазар, на 
пример преку интермедијација од страна на дистрибутер на пазарот. 
Второ, можете да пристапите со директен влез на странскиот пазар за што 
можете да добиете поддршка од Стопанската комора за информатички и 
комуникациски технологии – МАСИТ и Агенцијата за странски инвестиции 
и промоција на извозот на Република Северна Македонија, кои можат да 
воспостават врски со локалните поддржувачки бизнис организации, а 
тие пак да ве поврзат со локалните софтверски компании или клиенти на 
странските пазари.

Што претставува пазарен сегмент?

Пазарен сегмент претставува кластер на луѓе или организации кои 
поседуваат една или повеќе карактеристики што предизвикува истите да 
имаат слични потреби за производи и / или услуги.

Преку фокусирање само на одреден пазарен сегмент, наместо на 
целокупниот пазарен сегмент, ќе се здобиете со предноста ефективно да ги 
таргетирате потрошувачите, кои имаат потреба од вашите производи или 
услуги.

5.2 Стратегија за позиционирање
Врз база на разбирањето на потребите на потрошувачите на избраниот 
пазар за извоз на вашите софтверски производи или услуги, потребно е да 
размислите колку вашата понуда одговара на побарувачката на дадениот 
пазар. Ова значи дека е потребно да размислувате во насока - како да ги 
прилагодите производите/услугите при извоз на одреден пазар, а не само 
вашите постоечки производи да ги извезете на избраниот пазар или пазарен 
сегмент.

Во оваа фаза треба да ги поставите следните прашања: по што се разликува 
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вашиот производ или услуга од производот/услугата на конкуренцијата? 
Зошто потрошувачите би преминале на купување на вашите производи/
услуги? 

Со цел стекнување на конкурентска предност можете да се насочите кон 
параметрите квалитет или цена. Во Европската Унија речиси е невозможно 
да се купат производи со многу низок квалитет. Ова е резултат на строгите 
прописи во однос на здравјето и безбедноста на корисниците, одговорноста 
за производот, големата конкуренција и слично. Па така, конкурентска 
предност можете да стекнете со извоз на квалитетни софтверски производи 
или услуги. Исто така, со конкурентска предност можете да се стекнете и со 
прилагодување на цените според потребите на странскиот пазар.

Оваа неразделна комбинација ќе ви овозможи поголема флексибилност на 
маркетинг активностите со цел да се насочите на вистинскиот сегмент на 
пазарот.

Прва опција за позиционирање на пазарот: Генерирање профит на 
горниот крај на пазаротСо цел да го поставите вашиот производ на врвот 
на пазарот, од витално значење е да ги прилагодите цената и квалитетот на 
сите други атрибути на вашиот производ (на пример, боја, дизајн, својства 
и функционалности, пакување), висока цена, висок квалитет, целосно 
пакување, мали количини. Ова е вид на влез на пазарот што најмногу се 
препорачува, кој потенцијално ќе направи краткорочни профити, и ќе 
обезбеди време за развивање база на потрошувачи и статус на иноватор и 
имиџ на компанијата.

Откако ќе ја земете оваа позиција во предвид, можете да преминете на 
втората позиција на пазарниот сегмент.

Втора опција за позиционирање на пазарот: Генерирање на профит на 
долниот крај на пазаротПозиционирањето на вашиот производ на долниот 
крај на пазарот не значи дека треба автоматски да заштедите на квалитет, 
туку напротив намалувањето на квалитетот е надвор од прашање, не само 
во ЕУ, но и во секој конкурентен пазар. Тука се настапува со помалку физички 
и емоционални атрибути на производот, односно поголем акцент се става 
на квалитетот, отколку на естетскиот изглед на производот. Ова се нарекува 
маркетинг на влезните производи и се карактеризира со ниска цена, висок 
квалитет, мал избор, големи количини и е многу профитабилна стратегија 
за позиционирање со заобиколување на конкурентите и новите учесници.

Трета опција за позиционирање на пазарот: Позиционирање на долниот 
крај на пазарот и постепено движење нагоре Оваа стратегија за влез на 
пазарот претставува влез преку пенетрациски цени и постепено движење 
нагоре со воведување на додадена вредност на производот наспроти 
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повисоки цени со повисоки маргини. Оваа стратегијата може да се исплати, 
но има сериозни недостатоци, како на пример, може да помине долго 
време пред да успеете да изградите имиџ за вашата компанија. Исто така, 
профитот во фазата на пенетрација на цените ќе биде многу мал (ако 
воопшто го има) и обично секогаш ќе има некој друг снабдувач кој може да 
ве победи во цената.

5.3 Стратегија за брендирање 
Ако одлучите да работите на странскиот пазар под своето бренд име, мора 
да имате во предвид  дека ќе ви бидат потребни значителни инвестиции. 
Поради тоа, препорачливо е да го направите тоа ако сте сигурни дека 
тоа ќе доведе до повисоки приходи, ќе генерира лојалност на клиентите 
и стимулирање на повторни набавки, и дека вашиот бренд и имиџот на 
компанијата се ценети од страна на трговијата. Силниот бренд може да и 
понуди на вашата компанија неколку важни предности: вашиот бренд го 
диференцира вашиот производ од оние на конкурентите; моќен бренд 
идентитет создава голема конкурентска предност; бренд препознатлив 
за купувачите ги поттикнува повторните купувања. Сите овие прашања 
се непобедливи додадени вредности. Сепак, за малите и средните 
производствени компании што ги преземаат своите први чекори кон 
меѓународниот маркетинг, многу е тешко да се развие меѓународна бренд 
стратегија, со цел, да ги продаваат производите во ЕУ, поради огромните 
трошоци за бренд истражување, креирање, тест маркетинг, креирање на 
свест за брендот и одржување на лојалноста на брендот. 

Во овој дел треба да се размисли како да се диференцирате од вашите 
конкуренти. Со други зборови: каков имиџ сакате да претставува вашата 
компанија? Како сакате вашата компанија да биде прифатена од купувачите 
на странскиот пазар? Подолу следат неколку елементи за градење на имиџ 
за кои една компанија би требала да размисли:

• Систем на менаџмент базиран на вкупно управување со квалитет 
(Total Quality Management – TQM);

• Професионална организација фокусирана на ефективноста и 
ефикасноста;

• Одговорна организација со високи етички вредности и грижа за 
животната средина;

• Динамичен, успешен и креативен партнер со иновативен погон;

• Доверлив деловен партнер со долгогодишна репутација и високи 
оцени за продавачите;
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• Партнер на вредност во синџирот на снабдување.

Целта на стратегијата за диференцијација е да се изгради лојалноста на 
клиентите и да се создадат бариери за влез на потенцијалните конкуренти. 
Поради стекнатата лојалност преку стратегијата на брендирање, 
побарувачката е помалку еластична, што доведува до повисоки профитни 
маржи.

5.4 Стратегија на производ  
Како можете да ја развиете вашата палета на производи на таргетираните 
пазари во согласност со потребите на потрошувачите и моменталните 
услови на пазарот (конкуренција, правила и регулативи)? Можете ли да го 
користите вашиот постоечки  асортиман на производи или треба истиот да 
го адаптирате на потребите на странскиот пазар? Постојат три параметри 
кои можат да дадат одговор на овие прашања:

• Карактеристики/анализа на придобивки (Features/benefits 
analysis)

-  Дали вашите производи нудат карактеристики (физичките својства 
на производите) или бенефиции (додадена вредност) кои ја 
зголемуваат вредноста за потрошувачот?

-  Дали вашиот постоечкиот производ содржи елементи кои не им се 
потребни на вашите потрошувачи?

- Важно е да се запомни дека безбедноста на производот/
услугата, можноста за рециклирање на производот, удобноста на 
потрошувачот и погодностите се доминантни фактори за успешен 
извоз на софтвер и ИКТ услуги.

• Единствена вредност на вашите производи (Unique selling 
proposition of your products)

Дали вашите производи нудат единствена вредност што не ја нудат 
други конкуренти и  дали ги поттикнува потрошувачите да се одлучат 
за вашите производи? За вашиот производ да биде конкурентен на 
пазарот треба да содржи најмалку една единствена вредност од 
следните параметри: производ, дистрибуција, промоција, цена, 
процеси луѓе или околина, бидејќи ова ќе придонесе да креирате 
единствена продажна порака до вашите потрошувачи.

• Развој на производ (Product development)
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Флексибилноста за развој на производот во однос на барањата 
и потребите на пазарот е важна, бидејќи само во исклучителни 
случаи вашиот производ ќе биде веднаш прифатен на пазарот. На 
повисоко ниво тоа не е само развој на производот туку способност за 
управување со процесите што е клучен фактор за успех. Ако вашите 
процеси стигнат до европски нивоа (вклучувајќи истражувачки и 
развојни процеси), ќе привлечете потрошувачи кои се подготвени 
да ви помогнат во производството според потребни спецификации. 
Во тој поглед, размислете за важноста на усогласеност со системи за 
управување (на пример, International Organization for Standardization 
- ISO, Capability Maturity Model Integration – CMMI или некој друг 
ИКТ стандард поврзан со природата на вашиот продукт или сервис).

При одредувањето на вашето портфолио на извозни производи/
услуги, разгледајте ги следниве критични фактори за успех: 

• Фаза на животниот циклус на производот: дали вашиот производ 
се вклопува во тековниот животен циклус на пазарот?

• Профитабилност на производот: дали вашата маргина ги 
оправдува вашите напори за влез на пазарот?

• Сезона на производот: дали времето кога започнува сезонската 
побарувачка на производот е соодветна или, дали постои можност 
за понуда надвор од сезоната? 

Барањата за пристап до пазарот, потребите и желбите кои преовладуваат 
на вашиот нов пазар ќе се разликуваат од оние на домашниот пазар. Ќе 
мора да креирате нова единствена вредност на вашите производи/услуги 
(USP) преку развој на производот/услугата и адаптирање на маркетинг 
миксот. Преку пазарната ревизија и процесот на сегментација на пазарот 
имате можност да акумулирате голем дел од податоците за истражување 
на пазарот, вклучувајќи законски барања за пристап на пазарот, потребите 
на потрошувачите и сите прашања кои се однесуваат на однесувањето 
на крајниот потрошувач пред купување во вашиот таргетиран сегмент на 
пазарот. Тука треба да се разгледаат следните прашања:

• Која е единствената вредност за продажба на вашиот производ/
услуга (Unique Selling Proposition - USP)?

• Зошто потрошувачот би бил спремен да го смени добавувачот?

• Која е додадената вредност што ја нуди вашата компанија?
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• Можете ли да понудите производство според поставените 
спецификации и нивоа на квалитет на потрошувачот?

• Можете ли да бидете најсигурен/најстабилен снабдувач во поглед 
на конзистентноста и навремената испорака?

• Дали можете да понудите партнерство или соработка?

• Дали можете да бидете активни во развојот на иновации?

• Дали можете да снабдувате преку целата година и во бараните 
количини?

Чекорите што треба да ги преземете во спроведувањето на стратегијата за 
развој на вашите производи/услуги или адаптација на истите се следните:

• Концепт за развој и временски распон (што треба да направите и 
како);

• Концепт на конфронтација и временски распон (она што имате 
намера да го достигнете и дали е она што ви треба);

• Потврден концепт (вклучувајќи и повратен фидбек од 
стеикхолдерите) и крајниот рок за спроведување на стратегијата;

• Подготовка на производствен процес;

• Развој на производството (временски период + крајниот рок);

• Воведување на пазарот (договорена дата на испорака).

5.5 Ценовна стратегија 
Во многу случаи, нема да можете да ги диктирате сопствените цени. Вашето 
истражување на пазарот треба да ви даде увид во преовладувачките 
малопродажни и големопродажни цени,  соодветните маргини и цените на 
конкурентите. Треба да размислите какви мерки може да преземат вашите 
конкуренти.  Дали тие ќе протестираат ? Дали ќе бидат принудени да се 
одбранат агресивно? Дали тие се во позиција што може да им дозволи 
да преземат долгорочни активности за да  ја загрозат вашата моментална 
позиција?

Можете да изберете од следните четири основни стратегии за цените:

• Трошок плус – цена (Cost-plus pricing) – во овој случај потребно 
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е да го погледнете трошокот од продажбата, односно трошоците 
за производство и да го додадете профитот што посакувате да го 
остварите. Фокусот овде е повеќе ставен на продажбата отколку на 
одржлив долгорочен маркетинг план.

• Конкурентни цени (Competitive pricing) - конкурентна цена значи 
создавање на вашата пазарна цена преку бенчмаркинг (споредба) 
со цените на конкурентите и диференцирање преку маркетинг-микс 
стимулации. Резултатот треба да биде подобра цена / перформанси 
од просекот на конкурентот.

• Пенетрација на цените (Penetration pricing) – пенетрациските цени 
можат да се присвојат преку применување на ниски маргини или 
дури преку применување на маргинални трошоци и продавање 
по цена пониска од онаа на конкурентите. Фокусот овде е да се 
влезе на пазарот и да се постигне голем обем на производство. 
Негативната последица од оваа стратегија е дека пенетрациските 
цени генерираат имиџ на низок квалитет кој може да влијае 
негативно на понатамошните активности.

• Ценовна вредност (Perceived/Value pricing) - можете да примените 
вредносни цени на пазарите во кои сѐ уште нема конкуренција 
или каде вашиот производ се смета за единствен или супериорен. 
Ова значи дека подоцна можете да ја намалите цената со цел да го 
зголемите обемот на производство.

Меѓународниот маркетинг ви обезбедува податоци за истражување кои 
ќе ви овозможат да го поставите вашиот производ токму во вистинскиот 
ценовен сегмент со цел да го понудите вашиот производ на целниот пазар 
со саканата цена. Оттука, во меѓународниот маркетинг, прашањето за 
цените се врти околу три корелирани елементи:

1. Вашите трошоци;

2. Вашите конкуренти;

3. Вашите купувачи.

Секогаш кога ќе почувствувате дека имате проблеми со позиционирање на 
вашиот производ на одреден пазарен сегмент по одредена цена, проверете 
го вашиот маркетинг пристап врз основа на овие 3 елементи кои ќе ви 
помогнат брзо да го најдете проблемот и да ги прилагодите вашите напори. 
На пример, ако купувачот го фаворизира вашиот производ, но смета дека 
вашата цена е превисока, може да постојат две причини: или влегувате во 
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многу конкурентен сегмент на пазарот каде што ценовниот инструмент е 
главната маркетинг алатка, или купувачот смета дека цената на тој производ 
е превисока во однос на вредноста која истиот им ја нуди на крајните 
потрошувачи. Двете причини бараат напредно истражување на пазарот кое 
треба да ви обезбеди доволно информации за да знаете дали цените се 
остварливи, без разлика дали побарувачката на производот ги оправдува 
очекуваните напори, дали вашата трошочна структура е стабилна и дали 
може да се совпадне или да се надмине конкурентното однесување. 

Наместо да ги засновате вашите пресметки на трошоците за производство 
и зголемување на бруто маржата, ви препорачуваме да ја земете конечната 
пазарна цена (финалната цена на доброто или услугата во која целата 
добивка ќе биде максимизирана) како почетна точка. Треба да направите 
анализа на конечната пазарна цена на вашите конкуренти, со цел да ги 
споредите вашите трошоци на производство и да започнете континуирана 
програма за намалување на трошоци.

Основните шест чекори во ценовната стратегија на извозот се:

1. Изберете ја вашата ценовна цел;

2. Квантифицирање на побарувачката (вкупна побарувачка и цели);

3. Пронајдете ја насоката на трошоците за дистрибуција и трговските 
маржи избрани во процесот на производство;

4.Анализирајте го однесувањето на конкурентите и споредете ја 
согледаната политика на цени на вашите конкуренти со вашата 
политика на цени;

5. Воспоставување на таргетирана ценовна политика;

6. Прикажете целосна транспарентна ценовна понуда.

Наведените информации можат да ви помогнат да одберете ценовна 
политика. Можеби ќе треба да ја прилагодите цената (трошоците), или 
можете и да одлучите да не влегувате во сегментот на пазарот, бидејќи со 
вашите трошоци не можете да ја воспоставите посакуваната цена од страна 
на потрошувачите. На пример, може да се случи и конкурентите и купувачите 
на пазарот на кој сакате да извезувате да бидат задоволни со постоечкиот 
баланс на пазарот и да не ве прифатат како дел од пазарот, иако настапувате 
со ниска цена. Ваква ситуација може да ве принуди да барате купувачи во 
друг сегмент од пазарот. Тука ќе приметите дека можете да си играте со 
трите елементи наведени погоре, кои обезбедуваат различни опции за влез 



30

на пазарот, и воедно, избегнување на директна конкуренција. Секоја опција 
треба да биде проследена со претходен истражувачки процес.

5.6 Дистрибутивна стратегија
Правилното пласирање на пазарот носи профит. Првата одлука што треба 
да ја направите во оваа фаза е дали да пристапите на пазарот директно 
или индиректно. Индиректниот пристап значи сите извозни активности да 
бидат спроведени од страна на посебен агент за извоз. Овој тип на пристап 
се користи во голем обем во склоп на ИКТ индустријата, со забелешка на 
фактот дека наоѓањето на правиот посредник може да биде предизвик, и 
заради тоа на оваа активност треба да се посвети должно внимание. Ако 
одлучите директно да пристапите на пазарот, бидете свесни за тоа дека ќе 
мора да ги следите  акциите на пазарот, пласирање на пазарот, дистрибуција 
на пазарот и продажба на пазарот. Можеби ќе биде многу тешко да ги 
задржите вашите инвестиции во пропорција со очекуваните добивки.

Кога ќе ја креирате дистрибутивната стратегија поставете си ги следниве 
прашања:

• Што продавам?

• Кои се моите перспективи?

• Каде се тие?

• Како можам да ги постигнам?

• Како функционира каналот на дистрибуција?

• Што подразбира продажбата преку овој канал (трговски маржи)?

• Колку канали треба да користам?

Главните посредници кои може да ги одберете се следните:
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Агент

Независно лице или компанија која само посредува. 
Неговите услуги се платени (обично од страна на 
извозникот) во форма на провизија, што претставува 
процент од вредноста на увезената стока.

Увозник

Независна компанија, специјализирана за увоз на 
одреден спектар на производи од странство. Увозникот 
купува директно од извозникот и на тој начин станува 
вистински сопственик на производите. За возврат, тој ќе 
се обиде да ги продаде стоките на трговци на големо, 
или во случај на индустриска стока, на потрошувачите.

Увозник на големо
(не многу 
користен канал во 
ИКТ индустријата)

Увозник на големо е компанија која не врши само 
увоз, туку ги препраќа производите од магацините до 
дистрибутивните канали.

Трговска куќа/
компанија
(не многу 
користен канал во 
ИКТ индустријата)

Трговска куќа е независна компанија која е 
специјализирана за трговија со одреден опсег на 
производи. Трговска куќа или компанија купува и 
продава на своја сметка и на сопствен ризик и одлучува 
за сопствениот извозен асортиман. Трговската 
компанија може да се наоѓа во вашата земја или во 
целната/таргет земја.

Брокер

Брокерот е независна личност или компанија која како 
агент ги соединува купувачот и продавачот и е платен 
од страната од која е ангажиран. Брокерот не поседува 
ниту назив, ниту акции. Привремено може да обезбеди 
консултантски услуги базирани на неговото знаење 
во секторот. Брокерите функционираат на неколку 
европски пазари.

Од моментот кога ќе започнете да размислувате за вашата стратегија за 
влез на одреден пазар, треба да се размисли за трговски партнер како 
клучен фасилитатор за успешен влез на пазарот. Ризикот од невнимателно 
избраниот трговски партнер станува ограничувачки фактор за одржлив 
развој на пазарот по една или две години, принудувајќи ве да изберете друг. 
Тоа ќе влијае на вашиот углед на пазарот, на вашиот раст и најверојатно ќе 
ве чини многу пари. 

Се препорачува користење на опширна чек-листа за пребарување и избор 
на трговски партнери, покривајќи го комплетниот маркетинг микс. Вашиот 
трговски партнер можете да го барате на нивните профили на Интернет 
или на разни саеми и состаноци помеѓу купувач/продавач. Во потрагата 
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на соодветен посредник може да ви помогнат и поддржувачките бизнис 
организации (коморите, асоцијациите), како на домашниот, така и на 
таргетираниот странски пазар. 

Добра листа за проверка на профили ќе ви помогне да ги идентификувате 
приоритетните трговски партнери во таргетираниот пазар. Со 
идентификување, избор и назначување на соодветен трговски  партнер 
во ограничен број земји, ќе бидете во можност да изградите одржлив 
бизнис, како и долгорочно партнерство. Ако го започнете вашето барање 
на трговски партнери со јасна замисла за профил на трговски партнер, ќе 
имате подобро чувство за насока и ќе знаете што да барате.

5.7 Промотивна стратегија 
Промоцијата претставува начин на креирање свест или поттикнување 
на луѓето да пристапат кон донесување на одлука и купување, а со тоа се 
зголемува продажбата. Промотивниот микс се низа техники за иницирање, 
зголемување и одржување на свеста за она што вие го нудите на вашите 
клиенти на најекономичен начин. Како дел од маркетинг миксот можете 
да ги користите следните алатки: директен маркетинг, е-меил маркетинг, 
рекламирање, саеми, лични посети, дистрибуциски канал на промоција, 
бесплатен публицитет, каталози и брошури. Од неодамна, интернет 
маркетингот и употреба на социјални медиуми како Фејсбук, Твитер, 
Инстаграм и Јутјуб се на врвот на листата на пазарот, како алатки за 
рекламирање. Извозниците од земјите во развој не треба да ги занемарат 
овие алатки и истите треба да ги вклучат во промотивниот микс. Тие 
можат да обезбедат релативно ниски трошоци со значително влијание во 
промотивните решенија.

Постојат 5 клучни цели на кој било ефективен промотивен микс. Формулата 
AIDAS е лесен начин за истите да се запомнат:

• Привлекување внимание (Get Attention);

• Задржување интерес (Capture Interest);

• Создавање желба (Create Desire);

• Водство кон акција (Leads to Action);

• Создавање задоволство на потрошувачите (Customer Satisfaction).

Важен избор во врска со комуникациските активности е фактот што истите 
треба да бидат во согласност со вашата комуникациска стратегија. Со 
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други зборови, вашите промотивни активности треба да ги усогласите 
со брендот на вашата компанија. Имиџот на вашата компанија треба да 
биде соодветен на очекувањата на потрошувачите. Следниот чекор во 
вашата комуникациска стратегија е да го потврдите имиџот на компанијата 
со тоа што ќе го преведете во додадената вредност која ја нудите на 
потрошувачите. Трикот е да предизвикате реакции кај потрошувачите и да 
им дадете до знаење дека ги разбирате нивните потреби и нивниот пазар. 
Вашиот веб-сајт е меѓу најсоодветните алатки за спроведување на вашата 
трговска промотивна стратегија, кој, пак, се базира на вашиот корпоративен 
имиџ.

Првото прашање кое треба да го адресирате е следното: на кого сакате да 
му се обратите? Чие внимание сакате да го привлечете? Општо земено, 
ќе се стремите кон носителите на одлуки и креаторите на политиките на 
увозните компании кои бараат нови глобални можности за соработка. Тие 
се генерално многу добро информирани, имаат добар комерцијален увид 
и искуство со нов развој на бизнисот.

Второто прашање е: што би сакале потенцијалните партнери да знаат пред 
да ве контактираат? Еве неколку клучни работи кои тие би ги барале:

• Користа од работењето со вас;

• Додадена вредност на вашиот софтвер или ИКТ услугите кои ќе ги 
извезувате;

• Учинокот на вашата компанија: пазари, производи и клиенти 
(вклучувајќи и препораки);

• Вашата меѓународна деловна стратегија и факторите за успех;

• Вашите капацитети за производство, развој, прилагодување и 
иновации;

• Вашата усогласеност со меѓународните стандарди (квалитет, здравје 
и безбедност, животна средина и општествена одговорност);

• Вашата визија за идниот развој на вашата компанија и развојот на 
пазарот;

• Луѓето кои го прават сето ова да се случи.

Третото прашање е: како треба и пристапите на оваа добро информирана 
и искусна целна група? Критичните фактори за успех и за ефективна 
комуникација со нив вклучуваат:
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• Јасна и убедлива употреба на јазикот;

• Фокус на вашата единствена продажна вредност (USP) и додадена 
вредност;

• Фокус на придобивките (зошто тие треба да соработуваат со вас);

• Факти (тековни бројки за удел на пазарот, наместо изјави од типот 
на „Ние сме лидери на пазарот“);

• Визуели (слики и видеа кои илустрираат асортиман на производи 
или услуги);

• Формален, бизнис стил, кој зрачи меѓународен дух;

• Чувство на доверба и сигурност (поддржано со докази, како на 
пример сертификати);

• Прецизни информации (краток и едноставен принцип);

• Постојан фокус на комуникациската цел и целната група.

6. Одговорности на менаџментот
Последната фаза од вашиот процес за извоз на софтвер или ИКТ услуги е 
оперативната -менаџмент фаза.

Во оваа фаза квалитетот на сите претходни чекори ќе мора да стане видлив и 
треба да помогне во поттикнување на меѓународни деловни резултати.   По 
развивање на ревизијата и формулирање на ефективни стратегии, потребно 
е да се согледа што треба да направи менаџментот со цел компанијата да 
биде подготвена за извоз и да успее во напорите за влез на странските 
пазари. Кој ќе биде одговорен? Како ќе се извршуваат операциите? Кои 
системи ќе бидат поставени? Како ќе се подели обемот на работа? Како 
ќе ги контролирате и балансирате вашите извозни маркетинг активности? 
Вашиот извозен потфат во никој случај не треба да ја загрози позицијата на 
домашниот пазар на вашата компанија. Размислете за критични контролни 
точки и планови за непредвидени ситуации со цел подобро управување со 
ризиците кои ќе следат при настапувањето на нови пазари.

Ризиците со кои би можеле да се соочите се следните:

	Ризик во зависност од потрошувачите
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Тука ќе ви биде потребна проценка на кредитната способност на вашите 
клиенти. Оваа проценка треба да ги покрие најмалку следниве прашања:

- Идентитетот на вашиот клиент. Дали нивниот бизнис е законски 
основан во земјата на увоз?

-  Условите за плаќање и испорака побарани од страна на клиентот;

- Подготвеност на клиентот да отвори акредитиви (Letter of credit);

- Кредитен период побаран од страна на клиентот;

- Состојба на солвентност на клиентот. Запомнете дека 
несолвентноста на клиентот може да ве стави во ризик и може 
да се соочите со загуби ако вашиот клиент стане несолвентен во 
процесот на производство или во кое било време пред или по 
испраќање на пратката за извоз.

	Кредитен ризик

Колкава сума на кредит сте подготвени да дадете? За да одлучите во врска 
со ова прашање морате да ги земете во предвид следните прашања:

- Износот на кредитот на вашите трговски сметки, странски и 
домашни; 

- Максималниот износ на кредит кој не треба да го надминувате; 

- Ризикот да се соочите со финансиски недостаток. Кое ќе биде 
влијанието врз вашиот бизнис ако вашиот клиент го одложи 
плаќањето или воопшто не плати?

- Како ќе го финансирате кредитниот период што го нудите? Со други 
зборови, дали имате доволно пари за да понудите кредитни услови 
во договорите за извоз на стоки како дел од вашиот бизнис циклус?

	Ризик во зависност од државата

Државата која ја таргетирате за извоз на вашиот софтвер и ИКТ услуги 
може да претставува посебен ризик кој треба да го земете во предвид. 
Ризиците на земјата која ја таргетирате традиционално спаѓаат во 
четири области:

- Политичка стабилност, односно внатрешни и надворешни 
закани за стабилноста на земјата; ризикот од политички одлуки 
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кои би ја нарушиле вашата извозна продажба, вклучувајќи 
го и наметнувањето на ембарга, тарифни или други квоти и 
ограничувања за увоз или извоз;

- Финансискиот систем, односно присуството или отсуството на 
трговски институции во земјата и компетентноста на секторот за 
банкарски и финансиски услуги;

-  Природни катастрофи - некои делови од светот страдаат од 
редовни климатски катастрофи (на пример годишни поплави, суши, 
земјотреси и други катастрофи). Овие природни непогоди можат 
сериозно да го нарушат функционирањето на бизнис секторот и 
владата;

- Мода и финансии - меѓународните шеми за тргување често 
создаваат модерен регион или земја како извозен пазар. Во овие 
околности, финансирањето на трговијата е честопати достапно, 
што ви овозможува да понудите добри услови за кредитирање на 
вашиот клиенти на кои сакате да им извезувате. Сепак, модата се 
менува и земјите можат брзо да паднат од најпреферирани и во 
делот на извозот и во делот на трговското финансирање.

	Останати ризици

Ако произведувате софтвер или ИКТ услуги по нарачка, вашата извозна 
стратегија мора да вклучува и непредвидени ситуации кои ќе ви помогнат 
да управувате со потенцијалниот ризик. Исто така, треба да размислите и за 
договорите за наплата кои можат да наведуваат дека средствата морате да 
ги собирате во земјата на извоз. Овој принцип може да вклучува и одредени 
неизвесности или екстра трошоци, па затоа потребно е да го разгледате 
правниот систем во државата на извоз. Исто така, вашиот договор може 
да дозволува да преземете законски чекори за враќање на вашиот долг во 
друга земја, вклучувајќи ја и вашата.
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7. Организациска структура
Еден од клучните предизвици во врска со спроведувањето на стратегијата 
за промоција на извозот за македонската софтверска индустрија е да се 
воспостави соодветна организациска структура која овозможува ефективна 
соработка и координација на различните засегнати страни. Ова е особено 
тешко, бидејќи овие засегнати страни се самостојни единици, со различни 
структури, способности, ресурси и организациски култури. Спротивно 
на корпоративното ниво, не постои централна единица или хиерархија 
која го олеснува извршувањето на стратегијата. Поради тоа, потребна 
е алтернативна организациска форма која ќе овозможи соработка за 
спроведување на стратегијата во поставување на повеќе засегнати страни 
и е надвор од класичните корпоративни организациски структури, кои се 
базираат на контрола и хиерархија. Исто така, организациската структура 
треба да ја рефлектира стратегијата, нејзините цели и нејзините специфични 
мерки.

Постојат неколку организациски форми кои се фокусираат на координација 
и соработка, а не на контрола. Овие форми вклучуваат тим-базирани и 
проект-базирани организации и конекции. За целите на спроведување 
на стратегијата за промоција на извозот, конекциите се најрелевантна 
форма бидејќи работат на организирање и координирање на неколку 
независни фирми или засегнати страни. Всушност, овие конекции често се 
организирани околу една централна фирма или организација која делува 
како "систем интегратор". Спротивно на класичната хиерархија од врвот 
надолу, конекциите главно се базираат на волонтерска координација преку 
мултилатерално приспособување. Фактори за успех за спроведување на 
стратегијата за соработка:

• Тесна координација;

• Редовна комуникација;

• Размена на информации;

• Јасно дефинирани одговорности;

• Јасно дефинирани процеси;

• Постојано учење;

• Користење на крос-функционални тимови / работни групи.

На пример "систем интегратор" може да биде организација од типот на 
Стопанската комора за ИКТ - МАСИТ, која ги претставува компаниите и 
располага со инфраструктура, поседува добра организациска структура со 
достапни вработени. Воедно, Стопанската комора, како што е МАСИТ, може 
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да обезбеди разни работилници на темата извоз на софтвер и ИКТ услуги, 
консултантски услуги во врска со темата, како и учество на настани и саеми. 
Тоа веќе е и сериозен дел на активностите од портфолиото на МАСИТ.  

Друга предност во користењето на Стопанската комора како "систем 
интегратор" како организациска структура за имплементација на 
стратегијата е фактот што спротивно на министерствата, таа е помалку 
подложна на политички влијанија и реконструкции.

8. Акциски план 
Акцискиот план кој е со тактичка природа е финалниот исход од сите претходни 
фази на вашиот процес за извоз на софтвер и услуги. Во планирањето 
на активностите треба да се постават и предвидените резултати, како и 
начини и одговорни лица, кои ќе ги предводат истите.  Последната фаза е 
развивање на акциски план, со цел да можете да започнете со активностите 
за извоз. Овој акциски план треба да биде составен врз основа на вашата 
извозна анализа и анализата на конкурентите. Потребно е да направите 
детален преглед на активностите што треба да се преземат за вашиот 
бизнис да стане конкурентен и да ги искористи можностите, како и детален 
преглед на плановите и трошоците. Акцискиот план, исто така, треба ги 
поддржи вашите цели и стратегии. Со цел полесно следење и извршување 
на активностите можете да подготвите тебеларен приказ на истите каде ќе 
биде прикажано кои активности треба да започнат и да завршат, и како да 
се прилагодат едни на други. 

9. Буџет
Последниот аспект од извозниот маркетинг план е и финансискиот план. 
Прво, потребно е да ја процените извозната продажба, која опфаќа период 
од 1 до 3 години. Врз основа на оваа прогноза можете да направите 
проекција на приходите од извоз, како и трошоците од извоз. Сето ова ќе 
резултира со прогноза на профитот/загубата од вашите извозни активности.
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