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Ова брошура е подготвена од страна на Олга Михајлова Тикваровска и Кирил
Миноски за проектот на УСАИД за унапредување на инвестирањето и извозот, со
поддршка на Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД).
Мислењата изразени во ова брошура им припаѓаат на авторите и не ги изразуваат
ставовите на Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД) или на Владата на
Соединетите Американски Држави.
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Да се извезува или не – е прашање што си го поставуваат голем број македонски
бизнисмени, размислувајќи за иднината на своите компании. Дилемата дали да се влезе во
извозна операција е оправдана од повеќе причини.
Прво, и покрај тоа што домашниот пазар е мал, па за вишокот производи се потребни нови
дестинации за пласман, хоризонтите за тоа не секогаш изгледаат отворени.
Второ, самата одлука за отпочнување со извоз не е ни малку оперативна. Тоа е стратешка
одлука, која претпоставува значителни промени во курсот на планирањето, организацијата и
управувањето со ресурсите во компанијата.
Трето, за таква одлука е потребна цврста подготвеност на менаџментот да се впушти во
сосема нови облици на деловна соработка. Потребна е целосна посветеност на моделот на
постојан развој, и справување со предизвикот за соочување со голема доза на неизвесност.
Конечно, помислата за извезување на некои, за компанијата непознати пазари, секогаш
делува ризично, а во филозофијата на секој бизнисмен е колку што е можно повеќе да ги
редуцира ризиците во работењето, и на компанијата да и’ обезбеди долгорочна стабилност.

Но, извозот носи многу предности. Меѓу нив најзначајни се зголемената продажба,
поголемите добивки, извлекувањето максимум од сопствените ресурси, и намалениот ризик
од работење само на еден, понекогаш нестабилен пазар. Извозот и помага на компанијата да
ја гради својата глобална конкурентност, а со тоа и нејзиниот углед на домашниот пазар.
Сепак, одлуката да се отпочне со извоз треба да се донесе многу внимателно. Само добро
информирана одлука ќе значи дека компанијата го направила оптималниот избор.

Овој прирачник е изготвен со цел да им помогне на бизнисмените да донесат правилна
одлука во врска со прашањето да се извезува или не. Преку приказ на чекорите што треба да
ги помине секоја компанија која размислува за извоз, тој може да послужи како водич низ
извозните операции, алатка што ќе помогне ризиците поврзани со одлуката за извоз да бидат
што помали. Прирачникот е наменет, пред се’, за компаниите кои за прв пат влегуваат во
извозен бизнис, но него можат да го користат и напредните извозници, како потсетник во
процесот на планирањето и реализацијата на натамошните извозни активности.
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Првиот чекор кога почнувате да размислувате за извоз, е да го оцените потенцијалот
на вашата компанија за преземање на извозни активности. Наједноставен начин да го
направите тоа е да го анализирате успехот на вашиот производ/услуга на домашниот пазар.
Проверете каков е вашиот имиџ на домашниот пазар; како е прифатена цената на вашиот
производ, односно дали вашиот бизнис модел се покажал ефективен на теренот кој вам ви е
најблизок. По правило, успешните извозници најпрвин биле успешни на домашните пазари.
Затоа, проценете дали вашите резултати се на задоволително ниво за да можете да сметате
на успех и на странските пазари. Надворешни пазари на кои првично ќе треба да се обидете
да извезете се оние, кои според потребите на потрошувачите и пазарните услови најмногу
наликуваат на домашниот пазар.Потоа проценете дали со примена на истиот бизнис модел
би биле успешни и на тие пазари. Соберете информации за моделите што се „добитни“ на
пазарите за кои размислувате, проверете колку вашите деловни практики соодветствуваат со
тамошните, и проверете дали и колку интервенции ќе треба да преземете во сопствената
организација за успешно да се вклопите во меѓународниот амбиент.

Друг начин за оценка на потенцијалот за извоз е да ја анализирате оригиналноста на вашиот
производ и неговите најзначајни карактеристики. Анализирајте ги производите на
конкуренцијата на странските пазари и донесете заклучоци за вашата оригиналност. Ако
карактеристиките на вашиот производ се такви што тешко може да се копираат, тогаш
шансите за ваш извозен успех се подобри. Оригиналните производи, односно оние чие
копирање е комплицирано, се сретнуваат со ограничена конкуренција на странските пазари, а
побарувачката за нив може да биде релативно голема.

Вашиот потенцијал за извоз можете да го оцените и со проверка дали на странските пазари
постои побарувачка по таков или сличен тип производи. Ако вашиот производ не спаѓа во
категоријата на најсовремените од аспект на неговите техничко-технолошки карактеристики,
треба да се сконцентрирате на пазари, на кои потребите за повисоки технологии или за
поголема софистицираност на производите сеуште не се доволно развиени. На таквите
пазари, побарувачката по недоволно софистицирани и прескапи производи може да биде
значителна.
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Конечно, потенцијалот за извоз треба да го оцените и преку анализа на вашите
финансиски капацитети. Извозните активности секогаш бараат дополнителни трошоци за
компанијата. На пример, потребни ќе ви бидат вложувања во истражување на странските
пазари и воспоставување врски со потенцијалните клиенти. Натаму, за водење на извозните
активности можеби ќе ви бидат потребни повеќе вработени, како и услуги од советници.
Потребни се и вложувања во вкупниот маркетинг на производот, какви што се негова
адаптација за странскиот пазар, развивање на дистрибутивни канали, вложувања во ново
пакување, соработка со извозни и шпедитерски куќи, спроведување на информативни и
рекламни кампањи, итн.

Покрај тоа, предвид треба да ги земете и евентуалните финансиски ризици поврзани со
странските пазари, какви што можат да произлезат од должничко-доверителските односи со
странските партнери; валутни ризици; ризици поврзани со каматните стапки ако извозот го
финансирате со кредитни средства, но и ризикот што може да го предизвика неочекуваната
зголемена побарувачка по вашиот производ на странскиот пазар, за што ќе ви бидат
потребни дополнителни средства. Ќе треба да оцените дали вашиот постоен финансиски
капацитет може да се соочи со овие финансиски барања, и на кој начин.

Оценката на потенцијалот на вашата компанија за извоз е прв, но веројатно и најважен чекор
во подготовката за извоз. Најчесто, одлуката дали да се извезува или не, зависи токму од
заклучоците произлезени од оваа фаза на оценка на компанијата. Бидете реални во своите
проценки, бидејќи објективноста е вашето оружје против последиците од можното
несоодветно одлучување. Ќе треба да ја одложите одлуката за извоз до колку:



На домашниот пазар не работите според квалитетен бизнис план



Продажбата на домашниот пазар не ви оди најдобро или, во најмала рака, дури и
на домашниот пазар не се снаоѓате успешно во борбата со конкуренцијата



Вашиот производ/услуга е премногу обичен, елементарен, какви што на странските
пазари постојат во голем обем



Имате ограничени финансиски ресурси или слаб пристап до дополнителни
финансиски средства
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Веднаш да укажеме дека вашата компанија можеби има потенцијал за извоз, но таа
сеуште не е подготвена за преземање извозни активности. Компанијата е подготвена за
извоз кога ги исполнува следните критериуми:


Во компанијата постои издржан мотив за влез во извозни активности



Компанијата располага со извесни/сигурни финансиски ресурси за поддршка на
извозните операции



Компанијата има капацитет успешно да ја пресретне побарувачката по нејзиниот
производ на странскиот пазар

Како и кај потенцијалот, така и кај подготвеноста за извоз, треба да извршите објективна
проценка на неколку деловни аспекти на вашата компанија. Користејќи дел од информациите
и заклучоците од оценката на компанискиот потенцијал, продолжете да ги анализирате
следните елементи на компанијата:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Дали вашата компанија е добро поставена на пазарот и има висока репутација кај
потрошувачите, клиентите и кооперантите?
Дали перформансите на вашата компанија биле добри во континуитет во
последните години?
Кои се клучни предности на компанијата што ја прават препознатлива и успешна на
пазарот? Дали тие одговараат на барањата на странските пазари?
Дали компанијата располага со сопствени знаења и експертиза, на кои може да се
потпре во реализацијата на извозот?
Дали веќе имате воспоставено деловни односи со можни партнери на
надворешните пазари, кои би ви помогнале во извозниот напор?
Дали вашата компанија успешно се справува со конкуренцијата од увоз на
домашниот пазар?
Дали вашата компанија е способна да го финансира извозниот зафат во период
подолг од 12 месеци, без, при тоа, да очекува брз позначителен приход?

Се разбира, треба да проверите дали вашата компанија е подготвена и од аспект на некои
специфични, но елементарни барања, какви што се поседувањето дозвола за извоз и
располагањето со функционална девизна сметка. Натаму, компаниите подготвени за извоз
задолжително треба да имаат одлично операбилни веб страници, вработени кои можат лесно
да комуницираат на странски јазици, како и добра комуникациска опрема.
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Колку што е поголем бројот на позитивни одговори на овие прашања, толку вашата
компанија е поподготвена за извоз. Но, покрај анализата на самата компанија, ќе треба да
извршите проценка уште на еден нејзин, мошне индикативен елемент во контекст на
успешниот извоз. Тоа е менаџментот на компанијата.
Менаџментот е главниот носител на извозната активност. Точно е дека познавањата и
вештините на останатите вработени во компанијата имаат големо влијание врз
извршувањето на оперативните планови и задачи, но улогата на менаџментот е далеку
покомплексна поради неговата стратешка улога во градењето на вкупната деловна
филозофија на целокупниот бизнис. Профилот на компанијата, нејзиниот развој и успешност
на пазарот најмногу зависат од карактеристиките на менаџментот.
Од аспект на подготвеноста за извоз, треба да се анализираат следните карактеристики на
менаџментот:
1.

Став кон извозот, бизнисот и иднината на компанијата

Само менаџмент кој е отворен за нови деловни зафати, ориентиран кон континуиран раст на
бизнисот, и кој има идеи за тоа на кој начин спремно да ја дочека иднината, е подготвен за
извоз. Менаџментот мора да верува во долгорочната плодотворност на одлуката за извоз, и,
воопшто, да има позитивен став кон извозот.
2.

Аспирации

Менаџмент подготвен за извоз е оној не е задоволен со постојното ниво на компаниските
перформанси и има амбиции за натамошен раст на компанијата и нејзиниот пазар. За него,
пенетрацијата на нови пазари треба да претставува искушение во кое влегува со ентузијазам
и во кое ќе вложи максимален напор, енергија и ресурси.
3.

Ориентација

Успешните извозни компании секогаш имаат менаџмент што е ориентиран кон иновација,
размислува глобално, и верува во силите на пазарот и конкуренцијата. Особено е важна
ориентираноста на менаџментот кон глобалните светски трендови, нивно следење,
прифаќање и инкорпорирање во компаниската организација и култура. На конзервативниот
менаџмент му се потребни голем број дополнителни аргументи и оправдувања за влез во
извозни операции.
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4.

Посветеност на извоз

Кога еднаш ќе се влезе во извозна операција, извозното работење треба да се направи
одржливо. Извозот е континуирана, многукратна деловна активност, во која не треба да се
впуштате ако не сте и’ доволно посветени. Отпочнувањето со извоз значи вклучување на
голем број промени во самата компанија, рекомпонирање на нејзините ресурси и нов облик
на организација. Често пати, овие промени на почетокот претставуваат удар за компанијата,
кој постапно се амортизира преку резултатите од успешниот извоз. Сепак, такви промени не
треба да преземаат компании чиј менаџмент не е целосно посветен на извозот, односно на
него гледа само како на привремена фаза на бизнисот.
5.

Мисија и визија

Менаџментот ќе успее во извозната активност само доколку таа е вградена во мисијата и
визијата на компанијата. Мисијата и визијата, во кои извозот претставува клучен елемент, ќе
извршат влијание врз правецот во кој ќе се насочува потенцијалот и енергијата на луѓето што
ја сочинуваат компанијата. Мисија, во која извозот е претставен како една од најголемите
предности на компанијата, самата по себе ќе „влече“ кон експанзија на извозните операции.
На тој начин, ќе може да се квантифицира и визијата на компанијата, како израз на нејзината
перцепција и планови за иднината, катализирани преку ориентираноста на сите нејзини
човечки ресурси кон постојан подем.
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При донесувањето на одлуката за излегување на надворешниот пазар од аспект на
подготвеноста, покрај анализата на факторите што се однесуваат на компанијата и нејзиниот
менаџмент, треба да направите и проценка колку вашиот производ е подготвен за влез на
странските пазари. Ова оттаму што, и покрај подготвеноста на компанијата и менаџментот да
се соочат со предизвиците на меѓународниот пазар, треба да бидете сигурни и дека
располагате со производ што одговара на барањата на тој пазар.
Оценката на подготвеноста на производот за извоз треба да ги опфати следните два чекори:

Чекор 1. Проверка на поважните технички барања поврзани со производот



Проверете ги потребите за меѓународна акредитација на производот



Проверете ги потребите за меѓународна сертификација на производот



Проверете ги потребите за меѓународна стандардизација на производот



Проверете ги потребите за регистрација за интелектуална сопственост (дали
производот или трговската марка е регистрирана на целниот пазар за да може да
се извезе токму на тој пазар?)

Чекор 2. Проверка на проодноста на производот на странските пазари



Проверете дали производот го исполнува минимумот барања/карактеристики што
се поставуваат за тој тип на производи на целниот пазар



Проценете дали вашиот производ може лесно да се копира/реплицира



Грубо проценете ја побарувачката по производи слични на вашиот на целниот
пазар



Групирајте ги целните земји по групи (врз основа на заеднички карактеристики) и
рангирајте ги по приоритет или според атрактивноста за пласман на вашиот
производ
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Грубо проценете ја подготвеноста на земјите да го примат производот (Каков е
нивниот пазар? Постојат ли супститути? Какви се бариерите за влез?)



Изберете најслични земји во кои би извезувале (според говорниот јазик, навиките
на потрошувачите, пазарните стандарди)



Изберете целни земји преку мечирање/вкрстување на особините на вашиот
производ со карактеристиките на земјите рангирани според нивниот приоритет

Информациите што ќе ги добиете во текот на оваа фаза од вашите подготовки за извоз,
многу ќе ви користат во натамошните, продлабочени истражувања неопходни за реализација
на успешна извозна операција. Минувајќи низ овој процес, ќе се уверите дека клучно влијание
врз вашите извозни одлуки ќе имаат информациите за различни аспекти на извозните пазари.
До сите нив можете да дојдете само по пат на темелни пазарни истражувања .
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За поедноставна оценка на вашата подготвеност за извоз, на располагање ви стојат
бројни методи и техники, развиени со цел да ја олеснат оваа, инаку сложена постапка. Сепак,
со цел да дојдете до што пореална проценка на вашата компанија, менаџмент и производ,
најдобро е во постапката за оценување да ангажирате и независни стручни лица, чии
наоѓања ќе ги земете предвид во формирањето на конечните заклучоци.
Како алатки и техники што ќе ги користите во текот на оценката, можете да одберете една,
две или повеќе од долунаведените:


Прашалници за оценка



Чек листи за самоевалуација



Дијагностички инструментариуми



Интервјуа



Посета на компанијата од страна на стручни лица од кои ќе побарате
квалификувано мислење



Доставување на примероци од производот, фотографии и промотивни
материјали на потенцијални странски партнери



Сеопфатна оценка извршена од страна на консултанти



Консултации со Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот,
комори и други деловни здруженија

Еве два примери на прашалници што можете да ги употребите за потребите на почетната
проценка на состојбите во вашата компанија, што се сметаат за релевантни кај
отпочнувањето со извозни активности. Обидете се реално да одговорите на поставените
прашања за да добиете првична претстава за вашата подготвеност за извоз.

Доколку на 80% или повеќе од поставените прашања дадете објективен потврден одговор,
тоа е индикација дека можете да размислувате за отпочнување, односно планирање на
вашиот извоз.
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Пример 1 – базичен прашалник

Одговорете на следните прашања за да добиете иницијална претстава за вашата
подготвеност за извоз. Прашањата на кои ќе дадете негативен одговор ќе ви помогнат да ги
идентификувате подрачјата што бараат ваш дополнителен ангажман и напор за да ја
подобрите подготвеноста за влез во извозни активности.

Дали имате производ/услуга што успешно се продава на
домашниот пазар?

Да

Не

Дали компанијата има изготвено или работи на
подготовка на маркетинг план за извоз?

Да

Не

Дали компанијата има доволен производствен капацитет за да
одговори на потребите на странскиот пазар?

Да

Не

Дали располагате со доволно финансиски средства за
поддршка на маркетингот на производот на целниот странски
пазар?

Да

Не

Дали менаџментот е решен да се посвети на развој на
странскиот пазар (вработени, време, ресурси)?

Да

Не

Дали компанијата е подготвена да го понуди истото ниво на
услуга на странскиот пазар?

Да

Не

Дали компанијата е подготвена и располага со знаења за
модифицирање на производот со цел да ги задоволи потребите
на странскиот пазар?

Да

Не

Дали компанијата има познавање во областа на извозното
работење, шпедицијата и транспорот?

Да

Не

Дали компанијата има познавања во областа на меѓународните
трговски договори?

Да

Не

Дали компанијата има познавања во областа на можните облици
на плаќање во меѓународната трговија?

Да

Не
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Пример 2 – поразвиен прашалник

ДАЛИ СТЕ ПОДГОТВЕНИ ЗА ИЗВОЗ?
Направете го овој брз тест што ќе ви помогне да ја процените вашата подготвеност за
извоз. За секое прашање одберете го одговорот што најмногу одговара на вашиот
бизнис. Запомнете дека ова е само ориентационен прашалник, така што евентуалниот
низок вкупен резултат од оценката не треба да ве обесхрабри. Тој би можел да значи дека
треба дополнително да поработите на вашите вештини за извоз.

За да ја оцените подготвеноста за извоз, одговорете на следните прашања:

1.

Дали вашата компанија веќе располага со производ или услуга за извоз?
а. Да, тој редовно се произведува
б. Во моментов сме во фаза на производство на прототип
в. Во моментов имаме само идеја за таков производ

2.

До колку вашиот производот веќе се продава на пазарот во Македонија:
а. Пазарниот удел на производот во Македонија е голем и е во постојан
пораст
б. Производот се продава во земјата, но неговиот пазарен удел е мал или
стагнира
в. Производот не се продава во Македонија

3.

До колку вашиот производот се продава во повеќе од еден од најголемите градови
во Македонија (Скопје, Тетово и Куманово)
а. Производот се продава во повеќе од три градови
б. Производот се продава во повеќе од еден од најголемите градови во
Македонија
в. Производот се продава само локално, во еден град
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4.

До колку веќе сте успеале да го извезете вашиот производ/услуга
а. Нашиот извоз е редовен и проактивен
б. Извезуваме на нередовна основа
в. Не извезуваме

5.

Доколку
преку:
а.
б.
в.

има потреба од раст на обемот на производство, истиот би го постигнале
Постојните средства, опрема и персонал
Обука на нов персонал
Инвестиции во нов производствен погон и опрема

6. За развој на производот и за извозниот маркетинг се потребни значителни средства.
Овие инвестиции планирате да ги финансирате преку:
а. Работен капитал/готовински тек
б. Банкарски кредит
в. Не располагаме со извори на финансирање

7.

Во вашиот бизнис план, сте испланирале трошоци за развој на извозни пазари, во
кои влегуваат истражување на пазарот, посети на извозните пазари, примероци од
производот за потенцијалните партнери, брошури, Интернет страна, итн.
а. Да, до 10.000 евра
б. Да, до 5.000 евра
в. Не, немаме предвидено трошоци за оваа намена.

8. Опишете го менаџментот на вашата компанија
а. Менаџментот има искуство во извоз
б. Менаџментот е посветен на идејата за одржлив извоз
в. Менаџментот има изградено добра репутација кога се работи за
почитувањето на рокови во деловните зделки
г. Менаџментот во моментов нема никакво искуство во извоз

18
9.

Во вашата компанија веќе се изработени промотивни материјали, какви што се
брошури за производот, видео клипови или каталози
а. Постојат и веќе се достапни
б. Тие се во фаза на подготовка
в. Немаме такви материјали

10. Компанијата веќе ги има пресметано трошоците за извоз (CIF и FOB)
а. Да
б. Не

11. Компанијата веќе има спроведено истражувања на странските пазари
а. Да, детални истражувања, како и посети на пазарите
б. Да, секундарно истражување, спроведено од Македонија
в. Немаме спроведено никакво истражување на странскиот пазар
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Ова е најзначајниот дел од вашите подготовки за извоз. Странските пазари, колку и да
ви се чинат познати, претставуваат нов амбиент за вашата компанија и вашиот производ.
Голем број мали, но и големи компании, се соочуваат со пазарен неуспех на новите пазари
само поради фактот што на извозот не му претходеле темелни пазарни истражувања. Често
се случува кога извозот се врши во блиски, соседни или сродни земји, одлуките да се носат
интуитивно, со уверување дека пазарот е добро познат. Ризикот да се погреши и да дојде до
несакани загуби дури и кај такви пазари, е голем.
Цел на истражувањето што треба да го направите е да соберете информации за тоа кои
пазари се најпогодни за вашиот производ; какви се тамошните пазарни трендови; што
покажуваат прогнозите за иднината; какви се условите за работење на тие пазари, и со кого
(со која конкуренција) ќе треба да се натпреварувате.
Со други зборови, трите клучни подрачја што треба да ги земете предвид кога барате
можности за вашиот производ на странските пазари се а) земјата во која сакате да извезете,
б) потрошувачите и в) конкуренцијата на тие пазари. Постојат бројни истражувачки алатки
што ќе ви помогнат да дојдете до податоци за секое од овие подрачја.

Податоци за земјата

Слично како и за домашниот пазар, кога размислувате за извоз ви се неопходни информации
за општиот амбиент во кој имате намера да го пласирате вашиот производ. Анализата на
состојбите (ситуациона анализа), како и анализата на факторите на пазарот што тешко или
никако не може да се контролираат, можете многу делотворно да ги извршите со примена на
две, најчесто користени алатки. Првата е СВОТ - анализата, а втората е методата ПЕСТ(ЛЕ).

Со помош на методата СВОТ, анализирајте ги силните и слабите страни на вашата компанија
и производ, како и можностите и заканите што ве очекуваат на странскиот пазар. Значи,
силните и слабите страни се однесуваат на внатрешните аспекти на вашиот бизнис, додека
можностите и заканите се однесуваат на целниот пазар. Оваа анализа ќе ви помогне во
креирањето на вашата извозна стратегија и во поставувањето на краткорочните и
долгорочните цели, и на акциските планови. СВОТ - анализата, исто така, ќе ви укаже и на
идните можности или ризици на одбраниот пазар, што е неопходно за формулација и избор
на вашата деловна стратегија, но и за избор на извозниот пазар.
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Како силни страни треба да ги сметате карактеристиките на вашиот бизнис и производ што
укажуваат на вашата конкурентна предност. Меѓу нив може да се најдат:



Патенти/иновации



Името на брендот



Добрата репутација меѓу потрошувачите



Ценовни предности како резултат на вградено соодветно знаење



Пристап до најдобри природни ресурси



Погоден пристап до дистрибутивни мрежи, итн.

Слабите страни на вашиот бизнис или производ ги намалуваат шансите за успех на
странските пазари. Така, како слаби страни може да се наведат:



Отсуството на патенти/иновации



Слаба позиционираност на името на вашиот бренд



Слаба репутација меѓу потрошувачите



Неповолна структура на трошоците



Недостапност до најдобрите природни ресурси



Немање пристап до клучните канали на дистрибуција, итн.

Анализата на амбиентот на извозниот пазар може да резултира во идентификување на нови
можности за добивка и раст на вашата компанија и производ. Како можности за вашиот
производ на странскиот пазар, може да ги сметате:
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Непополнетата побарувачка по производот



Преферирањето
производство



Трендот на растечка дерегулација поврзана со вашиот производ



Слободната трговија и отстранетите трговски бариери, и сл.

на

технологиите

што

ги

применувате

во

вашето

Заканите за вашата компанија најчесто произлегуваат од очекуваните промени на
надворешниот амбиент (странскиот пазар). Примери за тоа би биле:



Промени на вкусовите на потрошувачите, кои вашиот производ го прават
неатрактивен



Навлегување на пазарот на супститути на вашиот производ



Воведување на нова регулатива, која неповолно влијае врз вашите пазарни
шанси



Зголемени трговски бариери, и сл.

До квалитетна СВОТ – анализа ќе дојдете само до колку:



Сте објективни во врска со силните и слабите страни на вашата компанија



Точно идентификувате каде се наоѓа вашата компанија денес, и каде може да
се најде во иднина



Анализата ја вршите преку постојана споредба со конкуренцијата



Изнесувате конкретни факти



Најнапред ги анализирате негативните фактори, а потоа се фокусирате на
позитивните
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Покрај СВОТ – анализата, за издржана оценка на вашите шанси на странскиот пазар,
добро е да направите и тнр. ПЕСТ(ЛЕ) анализа. Тоа е алатка со помош на која ќе го
разберете макро опкружувањето на странскиот пазар. Со примена на ПЕСТ(ЛЕ), ќе добиете
податоци за следните значајни фактори на странскиот пазар:
Политички фактори



Политичка стабилност, стабилност на останатите политики, даночниот
систем, и сл.



Бариери за увоз и извоз



Идни планови на државата во областа на економијата



Договори за слободна трговија, потпишани од страна на државата, и сл.

Економски фактори



Економска стабилност, трендови на БДП



Каматни стапки



Куповна моќ на населението



Инфлација, итн.



Социо-културни фактори



Ставови и перцепции на потрошувачите во однос на производите од увоз



Јазични разлики и нивното влијание врз испораката на производот



Општа класификација на општеството (засновано на знаење; технолошки
напредно) и негова сегментација по потрошувачки групи
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Култура и навики на користење на слични производи



Религиозни аспекти на општеството, итн.

Технолошки фактори



Стандарди во технологијата што се применуваат во земјата



Вклопеност на капацитетите и карактеристиките на вашиот производ во
технолошкото милје на земјата

Законско опкружување



Законски пречки за слободен пласман на вашиот производ на пазарот



Очекувани промени во законската регулатива што би влијаеле врз увозот/
пласманот на вашиот производ

Фактори на животната средина



Посебни барања за вашиот производ под влијание на регулативата во
областа на животната средина

Податоци за потрошувачите

Потрошувачите се вториот значаен предмет на вашето пазарно истражување. Разбирањето
на потрошувачите е главен фактор на успешноста на секој бизнис. Кога се подготвувате да
настапите на странскиот пазар, треба многу внимателно да ги истражите карактеристиките на
тамошните потрошувачи, нивната култура, животни навики, јазик, ставови, верувања и
уверувања, образование, етички стандарди и, воопшто, нивниот социо-економски и културен
профил. Познавањето на потрошувачите на извозниот пазар ќе ви помогне да ги одберете
клучните елементи на вашата извозна стратегија, и тоа:
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Да примените најповолни промотивни техники, кои би резултирале во
позитивна реакција на потрошувачите



Да го предвидите нивото на задоволство што потрошувачите ќе го имаат во
врска со квалитетот на вашиот производ, и начинот на кој ќе го продавате



Да утврдите кои се мотивите за купување на производот од страна на
потрошувачите и на кој начин тие ги носат одлуките за купување



Да предвидите каква ќе биде перцепцијата на вашиот производ од страна на
потрошувачите и, врз основа на тоа, да одберете стратегија за
позиционирање на производот на пазарот



Да утврдите каква е реакцијата на потрошувачите на името на вашиот
производ



Да стекнете сознанија за чувствителноста на потрошувачите на промените на
цените на производите



Да оцените каква е перцепцијата на вашите дистрибутери за производот,
вашата компанија и бренд



Да ја предвидите побарувачката по вашиот производ



Врз основа на предвидената побарувачка, да ја предвидите продажбата на
производот, итн.

Методи и техники за истражување на потрошувачите што можете да ги примените за
истражување на потрошувачите вклучуваат:



Истражување на промоцијата и рекламата



Студии за задоволството на потрошувачите



Истражување на процесот на донесување потрошувачки одлуки



Истражување на позиционираноста на производот на пазарот
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Тестирање на името на брендот



Тестирање на ценовната еластичност



Оценка на дистрибутивните канали



Мистери шопинг



Оценка на побарувачката



Прогнозирање на продажбата, итн.

Најчесто применувани методи и техники за истражување на потрошувачите се интервјуто,
анкетата и фокус групите.

Податоци за конкуренцијата

Познавањето на состојбите на конкуренцијата на целниот странски пазар ви е потребно за да
бидете што повеќе подготвени за пазарната борба. Водете сметка дека, покрај информации за
тековните движења на конкуренцијата, ви се потребни и информации за иднината на
конкурентските односи.
Во принцип, не е тешко да идентификувате која е вашата конкуренција на странскиот пазар.
Потешкиот дел од задачата е да утврдите кои се факторите на нејзиниот успех на пазарот. На
што се должи нивната позиционираност на пазарот? Дали условите што конкуренцијата ги има
на тој пазар се еднакви со вашите или таа си обезбедила некакви поволности? Како ќе реагира
конкуренцијата на вашиот влез на пазарот?
За да добиете одговор на овие прашања, повторно ќе мора да спроведете истражување. Тоа би
требало да ги опфати следните подрачја:


Состојби и трендови во областа на продажбата



Односи меѓу потрошувачите и конкуренцијата
задоволство од производите на конкуренцијата)



Карактеристики на брендовите на конкуренцијата

(мотиви

за

купување,
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Карактеристики на производите на конкуренцијата



Карактеристики на промоцијата



Карактеристики на дистрибуцијата и методите на продажба



Карактеристики на цените



Постпродажни услуги



Човечки ресурси и менаџмент на конкуренцијата



Финансиска моќ на конкуренцијата



Основни средства на конкуренцијата, итн.



Кои се можните нови играчи на пазарот?



Постојат ли закани за производот од негови супститути?

Истражувањето на пазарот е скапа операција. До најквалитетни податоци за извозните пазари
можете да дојдете ако спроведете истражување во сопствена организација, преку
специјализирана агенција, или преку купување готови пазарни извештаи, достапни преку
Интернет. Истражувањата на пазарот што се темелат на готови, веќе достапни пазарни
информации, се нарекуваат секундарни истражувања.
Истражувањата на пазарот што се вршат „на терен“ се нарекуваат примарни истражувања.
Обидете се да дојдете до што повеќе податоци за странскиот пазар преку секундарни
истражувања, за да ги минимизирате истражувачките трошоци.
Примарните истражувања спроведете ги за аспектите на вашата извозна стратегија, кои нема
да успеете да ги покриете преку секундарни истражувања. Во процесот на истражување на
пазарот може да ви помогнат домашни и странски консултанти-истражувачи, Агенцијата за
странски инвестиции и промоција на извозот, деловните здруженија и комори .

_______________________________________________________________________________________
1 Од англиската кратенка SWOT (за strengths, weaknesses, opportunities, threats)
2 Од англиската кратенка PEST(LE) ( за политичките, економските, социо-културните, технолошките, ,
законските и факторите на животната средина на извозниот пазар)
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Не можете да сметате на успешен извозен потфат ако претходно не изготвите маркетинг
план за таа операција. Маркетинг планот за извоз е потребен за:



Да можете да го дизајнирате целосниот маркетинг микс на производот



Да остварите оптимален ефект на планираните цели



Да обезбедите логична и детална временска рамка на потребни активности



Да можете навремено и точно да ги испланирате сите потребни трошоци за
извозот

Улога на маркетинг планот за извоз е:



Да биде ваш водич низ извозот, чекор по чекор, по хронолошки редослед на
активностите



Да им овозможи на сите учесници во извозната активност да бидат запознаени
со целите и чекорите на извозната операција



Точно да ги дефинира задачите на секој од учесниците во извозната активност



Да ги презентира и да обезбеди консензус за трошоците на компанијата,
потребни за извозната активност

Маркетинг планот за извоз е пишан документ, усвоен од менаџментот. Тој треба да
соодветствува со останатите политики на компанијата, бидејќи во спротивно тој е неостварлив.
Тој треба да биде краток и јасен, но поткрепен со доволно пратечка документација/анализи што
го објаснуваат секој дел од маркетинг планот.
Маркетинг планот за извоз треба да се состои од два дела, општ и посебен дел. Неговата
содржина треба да ја следи следната структура:
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ОПШТ ДЕЛ НА МАРКЕТИНГ ПЛАНОТ ЗА ИЗВОЗ

Информации за компанијата

Тоа се информации кои ќе ги претстават:



Профилот на компанијата, нејзините перформанси и деловни планови



Активностите во врска со квалитетот, сигурноста, животната средина



Мисијата, визијата, куса СВОТ анализа



Причините и оправданоста на одлуката за извоз

Податоци за производот и извозниот пазар

Меѓу нив, најзначајни се информациите за:



Карактеристиките на производот/услугата што ќе се извезува



Пазарот на кој ќе се извезува



Причините за избор на конкретниот производ/услуга и извозниот пазар

Маркетинг цели на извозот

Во овој дел на маркетинг планот, треба да бидат прикажани податоци за:



Конкретните маркетинг цели, и тоа: проекција на приходите, проекција на
продажбата, и проекција на пазарниот удел на извозниот пазар



Конкретните финансиски цели, особено проекција на добивката од извозот
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Оценката на физибилноста/изводливоста на извозната операција

Потребни ресурси

Маркетинг планот треба да обезбеди информации за:



Профилот и структурата на маркетинг миксот



Организацијата на извозната операција



Потребата од било каква надворешна поддршка



Пресметката на трошоците (буџетот за извоз)

Акциски план за извозот

Акцискиот план за извоз претставува листа на сите потребни активности и задачи поврзани со
извозот; точно прецизирани носители на секоја од активностите, и рокови за завршување на
секоја активност. Акцискиот план има за цел да обезбеди ефикасна организација и следење на
исполнувањето на задачите на секое лице вклучено во извозната операција.

ПОСЕБЕН ДЕЛ НА МАРКЕТИНГ ПЛАНОТ ЗА ИЗВОЗ

Посебниот дел на маркетинг планот за извоз треба да содржи детални податоци за следните
аспекти на планираниот извоз:

Податоци за производот



Спецификација на производот (тип, големина, димензии, тежина, пакување)



Технички карактеристики
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Податоци за квалитетот



Диференцијални/конкурентни предности



Пазарни перформанси на производот во последните 3 или 5 години (обем на
продажба, приходи од продажба, добивка)



Профил на консументите на производот (тип, причини за користење на
производот, однесување)

Податоци за потенцијалните пазари



Карактеристики на пазарите



Пазарни трендови и промени на пазарите



Конкуренција; особини на конкуренцијата на пазарите



Методи на продажба и промоција на пазарите

Податоци за дистрибуцијата



Оценка на каналите на дистрибуција што ги користи компанијата



Методи на дистрибуција на постојните извозни пазари



Можни канали на дистрибуција до купувачите на потенцијалните таргетирани
извозни пазари

Податоци за промоцијата



Опис на постојниот промотивен микс, односно на начините на промоција на
производот на домашниот пазар
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Податоци за ефикасноста на промоцијата на слични производи на целниот
пазар



Размислувања за промотивниот микс на компанијата на таргетираните извозни
пазари

Податоци за изборот на извозен пазар



Критериуми за избор на земја во која ќе се извезува



Избрана земја во која ќе се извезува



Критериуми за сегментација на извозниот пазар



Избор на пазарен сегмент

Податоци за големината на извозниот пазар



Обем на продажбата на производот на извозниот пазар (историски податоци и
проекции)



Вредност на продажбата на производот на извозниот пазар (историски
податоци и проекции)



Проценка на побарувачката за производот на целниот пазар (деривирана и
хипотетичка)

Податоци за купувачите и потрошувачите на извозниот пазар



Број на потрошувачи



Географска разместеност на потрошувачите



Останати значајни карактеристики што произлегуваат од типот на производот/
услугата
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Маркетинг цели на извозот



Планиран обем на продажба



Планиран пазарен удел



Планирани техники за создавање свесност за брендот



Планирани подобрувања/адаптација/натамошен развој на производот/услугата



Таргетирана политика на цени



Планирани канали на дистрибуција и стратегија за влез на пазарот

Финансиски цели на извозот



Планирани трошоци на производството



Планирани трошоци за транспорт и дистрибуција



Планирани трошоци за промоција



Очекувана добивка



Останати планирани оперативни резултати

Организациски цели на извозот



Детален опис на организацијата на извозната активност (со органиграм)



Опис на задачите на секој учесник во извозната активност



План за комуникации со трговскиот партнер од целната земја на извоз



Потреби од обука на вработените
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Карактеристики на извозниот маркетинг микс

1.

2.

Производ/услуга



Технички карактеристики



Процедури за стандардизација и контрола



Начин на користење на производот, дизајн, боја, мирис



Пакување



Рокови на испорака

Цена



Детален приказ на калкулацијата на цената



Начини на плаќање



Осигурување



Валутни аспекти, курсни разлики



Кредитни задолжувања и камати и нивното влијание врз цената

3. Дистрибуција



Целна група на купувачи/потрошувачи



Методи на транспорт и дистрибуција



Податоци за одбраните трговски партнери



Главни карактеристики на трговските договори
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Услуги во предпродажба и постпродажба (одржување, обуки, итн.)

4. Промоција



План за брендирање



Избор на промотивни техники



Избор на медиуми за реклама



Истражување на потрошувачите



Вкупни трошоци за промоција

Детални планови



Детален акциски план



План на месечна ликвидност



План на отплата на кредитите за извоз



План на залихи



План на справување со ризици
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Процесот на комуницирање на надворешните пазари е предизвик за секој извозник.
Комуникацијата има за цел да го информира и заинтересира странскиот пазар за вас и вашиот
производ. За да биде ефективно и ефикасно, комуницирањето/промоцијата на странскиот пазар
треба да ја прилагодите на културата на тој пазар, како и на голем број екстерни фактори што
го обликуваат профилот на тој пазар. Треба добро да ја разберете природата на тие екстерни
фактори, како и карактеристиките на потрошувачите, ако сакате да испратите успешна порака
за вашиот производ и да добиете позитивен одговор на таа порака. Во практиката постојат
безброј примери на лошо водена промоција во странство. Најчести причини за неуспехот на
промоцијата се:

1.

Лошиот превод на пропагандните пораки

2.

Неоригиналноста на името на брендот

3.

Употребата на несоодветни слики, симболи или зборови, кои можат да бидат
навредливи во културата на земјата во која сакате да извезете, или да не
кореспондираат со вградената матрица на размислувања на потрошувачите

4.
Позиционирањето на производот во перцепцијата на потрошувачот најдобро се постигнува
преку испраќање пораки за придобивките што потрошувачот може да ги стекне со купување на
производот. Пораките, при тоа, ги обликуваат и претставите на потрошувачите за имиџот и
идентитетот на брендот, како и за функционалните аспекти на производот.
За постигнување на овие комплексни цели, најдобро е да користите услуги на специјализирани
агенции, кои ги познаваат пазарот и потрошувачите во земјата во која ќе извезувате. Тие ќе
умеат да го одберат најсоодветното за вашите пораки и ќе одбегнат грешки што би можеле да
се појават како резултат на разликите што постојат меѓу културата на вашата и онаа на
странската земја. Таквите грешки често пати тешко се откриваат и уште потешко се поправаат.
Тие можат да создадат долгорочни проблеми за вашиот маркетинг во земјата во која сакате да
извезувате бидејќи еднаш создадената (неповолна) позиционираност на вашата компанија и
производ кај потрошувачите мошне тешко се менува.
2
За испраќање на вашата порака за производот и вашата компанија на странскиот пазар, може
да користите повеќе начини, односно да употребите различни промотивни алатки. Меѓу
најефективните се вбројуваат:
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Саеми, изложби и конференции, како одлична можност за средба со вашите
потенцијални клиенти и потрошувачи. Повеќе од 2.500 саеми се одржуваат
секоја година во светот, така што вашите можности за овој вид презентација се
скоро неограничени.



Лична продажба, како одлична алатка во ситуации кога останатите промотивни
активности се отежнати, или кога мрежата на дистрибутивни канали е сложена.
Личната продажба е особено ефективна ако пласирате во земји, во кои платите
се ниски, така што ангажирањето на работна сила нема да ви биде скапо. Се
разбира, вашиот производ треба да одговара на карактеристиките на личната
продажба. Напорот што ќе треба да го преземете ќе се состои во обука и
подготовка на луѓето ѓто ќе ги ангажирате како продавачи на вашиот производ.



Директен маркетинг, како алатка за непосредно испраќање на пораката до
потенцијалниот клиент, кому може да му доставите каталог на вашиот
производ, или преку електронска пошта да му испратите промотивна брошура.



Промоција на продажба, како алатка за зголемување на продажбата преку
посебни промотивни активности, какви што се акциски цени, наградни игри,
пристапот „купи едно-добиј две“, итн. Промоцијата на продажбата е, навистина,
ефективна промотивна алатка, меѓутоа треба да водите сметка за регулативата
на целната земја, која може да има воспоставено определени забрани или
ограничувања за промоцијата на вашиот производ.



Односи со јавноста, како начин за директно испраќање на пораките за вашиот
производ преку организирање на настани посветени на промоција на вашиот
бренд, компанија и производ.



Рекламирање, како можност за медиумско претставување на вашиот производ,
бренд или компанија, олеснето со воведувањето на сателитските и кабелските
мрежи, со кои достапноста до светските пазари ви е извонредна.

Пред да испланирате било каква промотивна активност за вашиот производ на извозниот
пазар, задолжително истражете ја законската и регулаторна рамка поврзана со промоцијата
што е на сила во вашата целна земја. Постојат земји, во кои се воведени ограничувања во
врска со рекламата на производи од странство. Како што спомнавме претходно, за
спроведување на вашите промотивни активности во странство, најефикасно решение е да
ангажирате специјализирана агенција, најдобро таква, која има искуство на вашиот целен
пазар.
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Дистрибуцијата и логистиката се еден од елементите на маркетинг миксот, кои во
последните децении доживеаја најголема експанзија. Денешните потрошувачи во светот
инсистираат да имаат постојан пристап до најдобрите производи, по најниски цени. Светот
купува на глобално ниво, а предноста на пазарот ја имаат оние што произведуваат со ниски
трошоци, и чии производи може најбрзо и најефтино да стигнат до потрошувачите. Тоа значи
дека не е доволно да се работи само на намалување на трошоците на производството, туку и
на изнаоѓање начини за редукција на дистрибутивните трошоци при, истовремено, забрзување
на патувањето на производот до потрошувачот.
Сепак, идентификувањето на најбрз и најефтин пат на вашиот производ до целниот пазар,
претставува само дел од вашиот маркетинг напор кога работите на извоз. Другиот дел од
работата е да утврдите дали вашиот производ треба да исполни одредени стандарди на
квалитет и безбедност на пакувањето, односно барања за означување и етикети на производот.
Во подготовката за извоз, треба да ги проучите регулативите во оваа област што се на сила на
вашите целни пазари.
Кај испораката на вашиот производ од местото на производство до локацијата на вашиот
купувач, треба да донесете одлука кој вид на транспорт е најдобар, во зависност од
транспортната/комуникациската поврзаност на нашата земја со вашите целни пазари, но и во
зависност од видот на производот што сакате да го извезувате. Ќе треба да оцените и чија
помош ќе ви биде потребна за да го организирате превозот и прифаќањето на стоката на
местото на испораката. Имајте предвид, исто така, дека документацијата што е потребна за
дистрибуција на вашиот производ до извозната дестинација е прилично обемна.
Според тоа, во областа на дистрибуцијата, ќе биде потребно внимателно да анализирате и
донесете одлуки од неколку аспекти:

1.

Кој вид на транспорт да го одберете?

На располагање ви стојат четири врсти превоз: камионски; железнички; поморски, и воздушен.
Кај извозот во Европа, најчесто се користи камионскиот превоз. Европјаните, дури и кога
извезуваат преку океанот, транспортот многу често го вршат камионски. Железницата најмногу
се користи за транспорт до морските пристаништа, како и од пристаништата до конечната
дестинација на производот. Бродскиот превоз е најпогоден за големи товари што не бараат брз
испорака. Транспортот се врши во контејнери, кои, според барањата на производот, можат да
бидат и „фриго“ (ладилници). Авионскиот превоз е најбрз, но и најскап. Сепак, високата цена
некогаш се компензира со поатрактивните цени на осигурувањето, складиштењето и
контролата на стоката.
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2.

Потребна ви е помош од шпедитерска куќа

Шпедитерите се тука за да ви помогнат да се изготви потребната документација за извозот, да
го скратите времето на испораката, да ви препорачаат транспорт по најниски цени, но и да
придонесат за вашиот добар имиџ како испорачател. Постојат шпедитери специјализирани за
отпрема на определен тип стоки; други се специјализирани за испораки на одредени пазари;
трети се позиционирани како специјалисти за комбинирање на различни врсти превоз на
стоката. Ако им побарате, шпедитерите ќе преговараат со превозниците, царината и
осигурителните компании во ваше име. Вашето вклучување во целата операција зависи само
од вашата одлука. Дел од работите можете да ги завршите и сами, а дел да делегирате на
шпедитери. Во нашата земја постојат искусни и добро организирани шпедитерски куќи.

3.

Пакување на производите, означување и етикети

Кога еднаш ќе го утоварите вашиот производ за транспорт до неговата конечна дестинација,
треба да бидете сигурни дека тој безбедно ќе стигне до неговото одредиште. Тој треба да биде
добро спакуван, и заштитен од механички и други оштетувања. На пакувањето треба да ги
означите неговите карактеристики, нето и бруто маса, дестинацијата до која патува, вашата или
адресата на вашиот шпедитер, адресата на пристаништето или железничкиот/авионскиот
терминал, како и предупредувања за ракување со него, во случај производот да се загуби во
текот на евентуален комбиниран превоз. Сите ознаки на пакувањето и етикетите треба да
одговараат на оние од товарниот лист. Водете сметка и за климатските зони низ кои ќе помине
производот во текот на транспортот, грубото ракување за време на неговиот претовар, и за
можните ограничувања во врска со пакувањето на вашиот производ. Побарајте информации за
тоа на веб страниците на институциите, агенциите и различните здруженија во државите во кои
имате намера да го вршите извозот.

4.

Осигурување

Одговорноста за производот во текот на неговата испорака до извозниот пазар, најчесто ја
презема извозникот. Поради тоа, осигурувањето на стоката е уште еден елемент на кој треба
да му обрнете посебно внимание. При потпишувањето на договорите за извоз, точно
прецизирајте во кој момент од дистрибуцијата престанува вашата одговорност за производот.
Карго осигурувањето ве заштитува од дистрибутивните ризици на бродскиот, воздушниот и
сувоземниот превоз на вашиот производ, особено ако овие облици на превоз се користат во
комбинација.
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Постојат три главни типови на осигурување при извозот на вашиот производ: FPA (Free
of Particular Average), кај кој делумно се надоместуваат вкупните загуби во случај на тонење,
пожар или насукување на бродот; WA (With Average), кај кој надоместоците се нешто поголеми,
и All Risks осигурување, кое штити од сите физички загуби и оштетувања. Во своето
осигурување, треба да го вклучите и осигурувањето од одговорноста на шпедитерот.
Кога ги планирате вашите стратегии за извоз на одреден пазар, можете да одберете дали
извозот ќе го вршите директно или преку посредници. Кај директниот извоз, компанијата самата
им го продава својот производ на купувачите на странскиот пазар и ја презема целосната
одговорност за неговата дистрибуција. Во принцип, директниот извоз ги намалува трошоците на
работењето и овозможува непосреден контакт со потрошувачите, но, од друга страна,
претпоставува големи претходни трошоци за запознавање на пазарот, како и за управување со
дистрибуцијата.
Кај индиректниот извоз, компанијата воспоставува деловни односи со посредници (агенти,
дистрибутери), трговски застапници и партнери, кои, во согласност со договорите за соработка,
ја преземаат одговорноста за пронаоѓање на купувачи, наплата, но и за дистрибуцијата на
стоката. Индиректниот извоз е особено погоден за малите компании бидејќи користењето на
посредници многу ги намалува ризиците и комплексноста што ги носи директната продажба во
странство. Од аспект на дистрибуцијата, испитајте кој облик на извоз најмногу и’ одговара на
вашата компанија.
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Определувањето на соодветни извозни цени, како и начинот на доставување
извозните понуди за производите и услугите на компанијата, се од суштествено значење
успешно развивање на извозниот бизнис. Во рамките на ова поглавје ќе се задржиме
креирањето ценовни стратегии за извоз на вашите производи/услуги, како и на начинот
подготовка на вашите понуди.

на
за
на
на

Извозни цени

Извозните цени се разликуваат од цените на домашниот пазар од повеќе причини: поради
различните пазарни услови, различните трошоци, разликите во доставувањето на понудите,
како и поради користењето на различни валути, со што се влијае на начинот на кој што се
оптоварува крајниот купувач.
Определувањето на цените за било кој пазар бара познавање на пазарот, на износот на
релативните трошоци, побарувачката и конкуренцијата на пазарот. Најголем дел од
потенцијалните клиенти во странство пред да стапат во деловни односи со компанијата
извозник, ќе сакаат да знаат која е цената на производот/услугата. Од тие причини, неопходно е
да се утврди цената пред да се пристапи кон странскиот пазар.
За да се утврдат цените на производите и услугите на адекватен начин, неопходно е да се има
јасна претстава за вкупните трошоци за добивање на извозниот производ односно услуга. Во
случај на извоз, се јавуваат низа дополнителни трошоци кои што ја оптоваруваат крајната цена,
а истите не се присутни во случаите на продажба на домашниот пазар. Тоа се, главно тнр.
општи извозни трошоци, кои не се поврзани со индивидуалните договори или испораки, и
истите може да се сметаат за фиксни трошоци на извозот. Колкав дел од овие трошоци ќе биде
покриен со секоја извозна единица, осносно договор, зависи од извозникот, меѓутоа битно е
трошоците да бидат вкалкулирани пред да почне со пресметка на трошоците за испорака,
царините и слично.

Општите трошоци за извоз најчесто вклучуваат:



Трошоци за истражување на странскиот пазар



Трошоци за патување во странство



Трошоци за меѓународна комуникација
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Трошоци за продуцирање на различни документи (вклучително и нивни
преводи)



Трошоци за модификација на производот или услугата



Трошоци за пакување и означување/етикети



Трошоци за осигурување на производот



Трошоци за усогласување со сѕандардите на странскиот пазар



Трошоци за оценка на кредитната способност



Трошоци за финансирање на извозот



Промотивни трошоци

Пресметувањето на различни цени за различни пазари е од особена важност за извозникот, од
повеќе причини:



Дистрибутерската, големопродажната и малопродажната маржа често пати се
разликуваат во зависност од пазарот или индустријата, што влијае и на
крајната цена на производот. Кога се прави примарно истражување на пазарот,
неопходно е да се води сметка за извозните маржи;



Треба да се имаат предвид начините на кои вашата конкуренција ги определува
своите цени. Секогаш водете сметка за тоа дека цените што крајните корисници
се спремни да ги иплатат за производите, односно услугите, се различни на
различни пазари.

Често пати пред извозниците се наметнува потребата да ја променат цената, односно тие да
мораат да извршат ценовно усогласување под притисок на некои надворешни фактори, на
пример заради зголемени трошоци на производството на суровини, валутни флуктуации, раст
на инфлацијата, и слично. Во интерес на креирањето на долгорочни и одржливи односи со
компаниите-увозници и со крајните потрошувачи, неопходно е за било каква промена на цените
да доставите соодветно известување, и тоа колку е што е можно понавремено. Во
известувањето треба да ги наведете и причините поради кои што дошло до промена на цените.

47
Потенцијалниот клиент/увозник може да ви побара да ги понудите и условите за
плаќање. Или, може да се случи да заклучите дека е неопходно е да ги усогласите условите за
плаќање со оние на конкуренцијата. Во случаите кога увозниците бараат одложено плаќање,
имајте предвид дека секое пролонгирање во условите за плаќање ќе има влијание врз вашите
реални трошоци бидејќи пролонгирањето на плаќањата ќе се одрази врз вашиот готовински
тек, кој е од суштествено значење за вашиот бизнис. Доколку одлучите да понудите одложено
плаќање, неопходно е во цената да го вкалкулирате трошокот за времето неопходно за
достасување на плаќањето, како и на целокупното времетраење на вашите евентуални обврски
по кредити.
Главен фактор за продажбата на голем број производи е цената. Сепак, многу извозници
доаѓаат до сознание дека цената не е единствениот фактор на успех во привлекувањето нови
клиенти. Условите за плаќање, брзината на испораката, сигурноста на испораката, гаранцијата
за производот што им се дава на купувачите, сервисот, послепродажната грижа за купувачите,
како и квалитетот на производот и услугата, се често пати пресудни за добивање и одржување
на вашиот меѓународен бизнис.
Без оглед на тоа кој ги организира или покрива транспортот и царинските давачки во извозноувозната активност, неопходно е извозникот да ги познава трошоците што настануваат низ
етапите на вредносниот синџир на производот до крајниот потрошувач. Без познавање на овие
трошоци и без нивно споредување со оние на конкуренцијата, извозникот не може да предвиди
дали неговиот производ и цена се адекватни за целниот странски пазар. Меѓу трошоците од
вредносниот синџир влегуваат:



Трошоците за испорака од фабриката (ex-factory) до пристаништето во кое ќе се
врши утовар на робата



Трошоци за осигурување на авионскиот или поморскиот превоз



Трошоци за увозните царини и даноци



Трошоци за царинењето на стоката



Трошоци за копнениот транспорт од влезното пристаниште до магацинот/
складишниот простор на увозникот/купувачот



Трошоците за складиштење



Агенциската провизија или маржа на увозникот
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Методи за пресметка на извозните цени

Постојат повеќе методи за пресметување на извозните цени, но најчесто применувани се
Методата на агрегатни трошоци (Cost Plus) и Вертикалната метода (Top Down). Овие две,
најчесто користени методи за пресметка на извозните цени, даваат најдобри резултати кога се
применуваат паралелно, односно во комбинација. Откако со примена на секоја од методите и
пресметка ќе се добијат двете различни цени, се споредуваат добиените резултати со цел да
добиете избалансирана цена.
Кај методата на агрегатни трошоци (Cost Plus), во пресметката се поаѓа од фабричката цена
(ex-factory) и неа, потоа, и’ се додаваат сите трошоци што настануваат на патот до крајниот
корисник. Кај Вертикаланата метода (Top Down), пак, појдовна основа е идеалната цена која
што крајниот купувач е спремен да му ја плати на извозникот/продавачот.
Причината поради која овие две методи на пресметка на извозните цени се користат
паралелно/во комбинација е фактот што користењето само на една од двете методи носи
определни ризици или слабости. Користењето само на методата на агрегатни трошоците, на
пример, може да доведе до определување на превисока цена, што директно ќе влијае за
намалување на интересот на клиентите. Од друга страна, доколку се понуди идеалната цена за
клиентот, постои можност компанијата-извозник да генерира загуба. Од тие причини, неопходно
е да се утврди цена која ќе биде резултат на усогласување на цените добиени со примена на
секоја од наведените методи поединечно.

Определување на цени за услуги

Извозот на услугите е спицифична активност, кај која има висок степен на вклученост на
човечки фактор во креирањето и извршувањето на целата операција. Она што крајниот
корисник го добива е далеку помалку или целосно неопипливо во однос на производите, а и
перцепцијата на квалитетот е многу поделикатна. При утврдувањето на цените на услугите,
неопходно е да се земат предвид неколку елементи:



Посебните трошоци што се однесуваат на услугите – персонален данок, визи,
трошоци за патување, присуство (локално или виртуелно), сместување,
транспорт, предпродажни средби, осигурување, плати, преводи, заштита на
интелектуална сопственост, валута/курсна листа;
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Деловните и културни практики специфични за целната земја (дали вообичаено
се применува фиксна или договорна цена; дали е неопходен предпродажен
напор; дали конкуренцијата е локална или меѓународна; колку е пристапен
пазарот – локални бариери, регулатива, јазик итн; каква е зрелоста на
индустријата на целниот пазар, односно дали таа се наоѓа во почетна фаза или
развиена фаза, итн);



Каква е можноста услугата да се продава по тнр. премиум цени, и каква е
перцепцијата што извозникот настојува да ја креира на целниот пазар за
неговата услуга;



Сметководството за послепродажните трошоци;



Усогласувањето на трошоците со важечките меѓународни сметководствени
стандарди;



Опортунитетните трошоци - влијание на домашниот бизнис, постоечки
иницијативи и активности, вработување на дополнителен персонал.



Кај определувањето на цените на услугите, најчесто користени методи се методатата на
агрегатни трошоци, методата на цени прилагодени на конкуренцијата, методата на „премиум“
цени и методата на влезни цени.
Откако компанијата ќе биде подолго време присутна на извозниот пазар, неопходо е истата да
ги анализира и разгледа можностите за ревизија на постојните цени на услугите во зависност
од постигнатата позиција на пазарот.

Понуди за извоз

Кај подготовката на извозна понуда, основно е да бидете сигурни дека продавачот и купувачот
на ист начин ги разбираат условите презентирани во понудата на извозникот, односно
обврските на секоја од страните во извозно-увозната зделка. Со цел да се избегнат
недоразбирања и настанување на финансиски штети за добавувачот или купувачот во синџирот
на набавки, во меѓународната трговија се воспоставени правилата Incoterms®. Тие
овозможуваат точно идентификување на функционалните одговорности на продавачот/
добавувачот и купувачот во рамките на процесот на испорака на стоката/услугите во
меѓународната трговија. Вградени во трговските договори, тие ја утврдуваат одговорноста на
продавачот/добавувачот во трговската зделка, и ја идентификуваат точката/моментот кога
ризиците од загуби или штети преминуваат од добавувачот на товар на купувачот.
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Покрај тоа, тие го утврдуваат местото (физичката локација) од кое транспортните и
трошоците поврзани со царината се префрлаат на купувачот.
Некои од најчесто користените Incoterms се FOB и CIF. Неопходно е извозниците целосно да ги
разбираат деталите за секој од овие термини и да ги познаваат обврските што произлегуваат
од истите.
Една од најчестите грешки кај извозните понуди, која често пати создава конфузија, е
невклучувањето на името на соодветниот Incoterm и местото на преземањето на обврската. На
пример, доколку користите FOB и испорака од Солун, тогаш адекватниот начин на вградување
на оваа опција во понудата или договорот е FOB Солун. Невклучувањето на името на местото
на обврската кај купувачот предизвикува збунетост за локацијата на која треба да се утовари и
плати стоката.
Кои од спомнатите Incoterms ќе бидат предмет на понудата, а потоа и на договорот, најчесто
зависи од изборот и можностите на увозникот/купувачот. Дел од правила на Incoterms се
поедноставни за извозникот, но дел од нив за него се понеповолни. Доброто познавање на Incoterms е предуслов за формулирање на што подобра понуда и за двете страни.
Најновата верзија на Incoterms е од 2010 година. Повеќе информации можете да најдете на веб
страницата на Меѓународната стопанска комора (International Chamber of Commerce –ICC http://www.iccwbo.org/). За продлабочување на знаењата поврзани со Incoterms, може да се
посетат обуки организирани од страна на консултантски компании или деловни здруженија.
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Постојат повеќе методи на плаќање што се применуваат во меѓународната трговска размена.
За да ја одберете најдобрата опција, анализирајте ги следните елементи:



Колку му верувате на купувачот? Колку добро ја познавате компанијата? Дали
имате воспоставено односи базирани на доверба, или станува збор за прва
трансакција?



Колкав ризик сте спремни да преземете?



Колкав е ризикот што вашиот купувач е подготвен да го преземе?



Колкав е износот на трансакцијата?



Дали можете успешно да преговарате со купувачот?

Методите на плаќање што ви стојат на насполагање во зависност од ризикот, се следните:

Плаќање однапред, авансно плаќање

Авансното плаќање е најсигурната метода на плаќање за извозникот. Купувачот го плаќа
целиот износ пред да се изврши испораката. Оваа метода на плаќање не е честа во
меѓународната трговија, но станува се’ поприсутна кај продажбата преку Интернет. Таа го
редуцира/елиминира ризикот на извозникот, но предизвикува спротивен ефект за купувачот.
Купувачот има доверба дека извозникот ќе ги испорача производите навремено и дека истите
ќе бидат со соодветен квалитет.
Сепак, најголемиот дел од купувачите не прифаќаат користење на оваа метода на плаќање,
особено кога тие не го познаваат доволно извозникот.
Акредитиви

Кај плаќањата со акредитиви, банката на извозникот му гарантира дека плаќањето ќе се изврши
по презентирањето на документите, кои одговараат/соодветствуваат на условите на
акредитивот. Со други зборови, банката на увозникот издава документ, во кој се наведува дека
плаќањето ќе се изврши кога целосно ќе се исполнат условите од акредитивот. Меѓу условите
на акредитивот најчесто влегуваат количината на стоката, нејзиниот опис и друга пратечка
документација.
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Извозникот има обврска да потврди дека целокупната документација е комплетна и дека
испорачаните количини се во согласност со потврдената нарачка, а во спротивно тој ризикува
да не му биде извршена исплата. Акредитивот го обврзува увозникот да не ги прекрши условите
од нарачката, односно да не се повлече од договорот.
Акредитивот има долга историја на примена во меѓународната трговија и се смета за сигурен
инструмент за наплата на побарувањето кај меѓународните трговски зделки. Тој им обезбедува
сигурност и на извозникот, и на увозникот, бидејќи и двете страни се потпираат на банките кои
ја проверуваат документацијата за испорака и го гарантираат плаќањето. Акредитивите се
особено погодни во случаите кога станува збор за нови клиенти, со кои извозникот сеуште не
изградил трајни деловни односи и меѓусебна доверба.
Извозникот мора да се осигура дека го добил акредитивот пред да почне со производство,
односно најдоцна пред испорака на производите. Акредитивот мора да соодветствува со
договорот склучен меѓу извозникот и узвозникот. Извозникот мора да биде сигурен дека се
опфатени сите барања што се однесуваат на испораката (краен рок за испорака, вид на
транспорт, и слично).Терминологијата која се користи во документите е многу битна и истата
треба да биде прецизна, како во однос на описите на стоката што се извезува, така и во однос
на нејзината тежина, габарит, и сл. Откако производите ќе бидат испорачани, неопходно е да
бидат доставени сите неопходни документи во банката на извозникот. Банката ќе провери дали
документите се усогласени со барањата од акредитивот. Документите мораат да бидат
целосно усогласени со акредитивот, во спротивно банката на извозникот нема да биде во
можност да ги наплати средствата од банката-издавач на акредитивот.
Доколку поднесената документација е сеопфатна и прецизна, банката може веднаш да ги
префрли средствата на сметката за извозникот. Можно е да се појави извесна временска
разлика поради фактот што документите треба да бидат проверени од страна на банката на
извозникот, потоа да се испратат по пошта до банката-издавач на акредитивот. Затоа е
неопходно банката на извозникот да ги достави документите за испораката што е можно
побрзо.
Исто така, извозникот може да побара акредитивот да биде конфирмиран или гарантиран од
некоја трета банка, или да биде обезбедено извозно осигурување. Трошоците за
конфирмирање на акредитивот зависат од ризикот на пазарот и ризикот на странската банка.

Документарна наплата

Кај оваа метода на плаќање, извозникот и’ дава налог на својата банка да и’ ја достави на
банката на увозникот целокупната извозна документација, со барање таа да му ја презентира
истата на увозникот заради плаќање. При тоа, извозникот е должен да го назначи моментот/
времето и условите под кои документацијата треба да му биде издадена на увозникот.
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Извозникот најпрвин ја испорачува стоката и ги поднесува сите документи до банката,
заедно со товарен лист или коносман, на кои е јасно назначено дека истите се на товар на
купувачот. Банката на извозникот ги проследува документите до корспондентната банка во
земјата на купувачот. Доколку на товарниот лист е наведена назнаката по видување или по
барање, банката на купувачот ги ослободува документите, а со тоа се ослободува и
сопственоста врз стоката, веднаш откако купувачот ќе го изврши плаќањето.
Доколку на товарниот лист е наведено дека доспевањето на наплатата е по определно време,
на пример 60 дена по видување, купувачот ќе потпише меница, со што ќе се обврзе дека ќе го
изврши плаќањето на некој иден датум. Документите што се користат се регулирани според
правилата на Меѓународната стопанска комора. На сила се два типа правила, и тоа:



Правила за документите за обезбедување на плаќањето што носат назив на
товарен лист - оригинал.



Правила за документите за прифаќање на условите што носат назив - оригинал.

Користењето на докумнетите за прифаќање на условите се сметаат за поризични во однос на
документите за плаќање бидејќе истите се поврзани со обврската на клиентот да го изврши
плаќањето по определно време.
Оваа метода на плаќање не го обезбедува нивото на сигурност како акредитивот, но нејзината
предност е што е поевтина. За разлика од акредитивот, банката во овој случај претставува
само канал за проток на документацијата за плаќање, но не и гарант на плаќањето.

Одложено плаќање и отворена сметка.

Понекогаш увозникот може да побара од извозникот да понуди определени услови на
кредитирање, односно одложено плаќање. Побарувачката за производот на извозникот, цената
на производот и оценката на увозникот за тоа колку на извозникот му е неопходна зделката во
моментот се најважните фактори од кои зависи дали овој начин на плаќање ќе стане предмет
на договор или не. Практиката на користење на методата на отворена сметка, со утврден краен
рок на плаќање, пак, зема се’ поголем замав во бизнисот. Отежнатите пазарни услови ги
принудуваат извозниците да ја прифаќаат оваа метода на плаќање, и покрај тоа што таа
неповолно се одразува врз нивниот готовински тек. Кај овој начин на плаќање извозникот го
очекува плаќањето дури откако ќе ја испорача стоката, заедно со фактурата и останатата
пропратна извозна документација, вклучително и товарниот лист.
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Оваа метода е слична со методата на одложено плаќање на домашниот пазар, каде што
појдовна основа е довербата дека купувачот ќе го плати својот долг по определен временски
период.
Отворената сметка е најефтиниот начин на плаќање и најчесто се користи како метода на
плаќање помеѓу различни деловни единици во рамките на една иста компнија, или кога
извозникот и увозникот се познаваат доволно добро и сакаат да ги избегнат трошоците за
акредитиви или товарни листови. Отворената сметка, од друга страна, е прифатлива за
извозникот само во случаи кога тој има апсолутна доверба во купувачот, односно во
интегритетот на луѓето инволвирани во трансакцијата. Ризикот на оваа метода на плаќање
лежи во можноста купувачот да ја добие стоката, но никогаш да не му плати на извозникот,
изложувајќи го, при тоа, и на валутните и останати ризици поврзани со земјата на извоз.
Осигурувањето на извозот помага кога се користи оваа метода на плаќање, меѓутоа ниту во
таков случај извозникот не е целосно заштитен.
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Секоја извозна операција е проследена со обемна извозна документација. Целта е
ризиците поврзани со различните елементи на трговскиот договор, односно со патот на
производот од извозникот до купувачот/увозникот, да бидат елиминирани на време. Извозната
документацијата треба да биде точна и прецизна затоа што понекогаш и мали пропусти може
да ја оневозможат испораката на стоката. Во некои случаи, таа дури може да биде запленета
било од страна на локалните, или од страна на надлежните институции на увозниот пазар. Исто
така, треба да се има предвид дека извозната документација има строго дефиниран „рок на
траење“. Пробивањето на роковите (застареноста) може да резултира во несакани последици,
меѓу кои најнепријатно е неплаќањето. Подготовката на извозната документација обично е
рутинска операција за шпедитерите, но извозникот треба да биде свесен дека конечната
одговорност поврзана со документацијата е негова. Затоа, тој треба во целост да ја познава
извозната документација, и да биде свесен за барањата на извозната регулатива.
Извозната документација се класифицира во две категории:



Извозна документација пред испораката



Извозна документација по испораката

Во документацијата што се подготвува пред испораката влегуваат:



Фактура



Листа за пакувањето (за секој контејнер или палета)



Извозна декларација



Акредитив



Товарен лист (целокупниот пакет документи)



Извозни дозволи



Сертификат за потекло



Сертификат за инспекција



Останати документи (согласно барањата на акредитивот или на царинските
власти).
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Документацијата по испораката вклучува заверени копии на некои од главните
документи од пред испораката, како и определени документи што треба да ги изготви
извозникот, а кои докажуваат дека испораката е извршена адекватно и дека целокупната
барана документација е комплетна и точна. Стандардниот пакет документи вклучува:



Фактура заверена од страна на царинската служба



Заверена листа за пакување од страна на царинската служба



Копија од порачката/акредитивот



Фактура



Извозна дозвола



Товарен лист



Сертификат за потекло



Сертификат за извршена испекција (доколку е побаран)



Товарен лист (железнички – CIM; или бродски - консоман) (оригинал)



Извозна декларација (копија)



Останати документи, во согласност со барањата наведени во акредитивот

Фактурите и листата за пакувањето треба да содржат податоци за извозникот, примачот/
увозникот, содржината, условите на испораката, тежината и бројот на парчиња. Фактурата, исто
така, треба да содржи и податоци за вредноста на стоката, односно за тоа дали таа се
испорачува бесплатно или со плаќање. Во листата на пакувањето, покрај листата наведена во
фактурата, неопходно е да се внесат и други детали, на пример тежината, димензиите и
количината на стоката што се испорачува. Во листата на пакувањето не се внесуваат цени.
Царинските документи се изготвуваат во согласност со стандардите на Светската царинска
организација. Во текот на царинската постапка се користат документите пропишани со
конвенциите TIR и ATA, единствената царинска исправа, како и стандардизираните национални
документи. Во зависност од видот на стоката што се извезува, може да бидат потребни и
документи/потврди за извршен фитосанитарен преглед на стоката или документи за извршен
атест на производот, со кој се докажува дека тој ги задоволува стандардите што ги побарал
увозникот.
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Условите за трговија, односно извоз и увоз на меѓународниот пазар се уредени со низа
регулативи. Светската трговска организација, чија членка е и нашата земја, е формирана со
цел да обезбеди што повисок степен на трговска слобода, односно да создаде услови за
отклонување на трговските бариери меѓу земјите. Постојат и тнр. договори за слободна
трговија меѓу различни групи земји, чија цел е да ја поттикнат нивната трговска размена.
Република Македонија е потписник на неколку вакви договори, меѓу кои и ЦЕФТА (договор меѓу
земјите од Централна Европа), ЕФТА (со Швајцарија, Норвешка, Ирска и Лихтенштајн), како и
договорите за слободна трговија со Турција и Украина. Со Спогодбата за стабилизација и
асоцијација, беа регулирани односите во трговската рамена на нашата земја со членките на
ЕУ.

Кога извезувате во странство, треба да водите грижа и за тнр. потекло на стоката, кое може да
биде преференцијално или непреференцијално. Тоа ќе придонесе соодветно да ги
применувате правилата воспоставени во земјата-увозник. Натаму, треба да се запознаете со
видот на царински постапки и декларации што се бараат во земјата-увозник, складиштењето,
царинските долгови и тарифи. Конечно, треба да се запознаете со примената на тнр.
Инкотермс – меѓународните трговски термини креирани со цел да се избегнат
недоразбирањата до кои може да дојде во текот на дистрибуцијата на вашиот производ, и
преку кои можете однапред да ја дефинирате одговорноста на продавачот и купувачот на
производот. Инкотермс овозможуваат продавачот и купувачот прецизно да ја договорат
поделбата на трошоците на транспортот, шпедицијата, осигурувањето, складиштењето,
утоварот, истоварот и царинењето на стоката. Трговскиот договор треба точно да определи кој
термин од лепезата на Инкотермс ќе се применува за конкретната трговска зделка.

Многу значаен дел од извозната активност е да ги утврдите потребите за заштита на
интелектуалната сопственост, вградена во вашиот производ, на странските пазари. Запознајте
се и со содржината на Париската конвенција за заштита на индустриската сопственост, која ги
има поставено стандардите за заштита во меѓународната трговија, правото на тнр. национален
третман, и правото на приоритет. Светската трговска организација веќе има вградено најголем
дел од овие стандарди како задолжителни за своите членки.

Во врска со вашето меѓународно трговско работење, треба да бидете подготвени и на
определен несакан развој на извозната операција, односно на проблеми или прекршувања на
договорните обврски преземени со трговскиот договор. Споровите што настануваат во
меѓународните трговски односи можат да се решат на три начини:
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По пат на медијација



Преку поведување спор пред државните судови на една од договорните страни



По пат на меѓународна арбитража

Медијацијата го претставува првиот степен во решавањето на споровите. При тоа, двете
договорни страни се обидуваат спорот да го решат преку посредник-медијатор. Покренувањето
судски спорови во домицилната земја на било која од договорните страни најчесто се одбегнува
поради должината на постапките и непознавањето на законската рамка на земјата од страна на
едната од двете страни. Поради тоа, најчесто користен механизам за решавање на спорови во
меѓународната трговија е меѓународната арбитража, како приватна постапка со јавноправно
дејство.
Како меѓународни арбитри може да се јават организации вон од владиниот сектор, за кои двете
договорни страни ќе се согласат дека ги признаваат како носители на арбитражата. Резултат на
арбитражата најчесто се компромисни решенија на трговските спорови. Арбитражата е валидна
ако произведува правно дејство на местото на арбитражата, како и на местото на нејзините
баратели. Најпознати тела за арбитража на глобално ниво се Лондонскиот суд за меѓународна
арбитража, Арбитражниот суд на Меѓународната стопанска комора во Париз, Американското
здружение за арбитража, арбитражата во Виена, итн.

Конечно, за да ги избегнете препреките од законска и регулаторна природа за вашиот извоз во
било која земја на меѓународниот пазар, задолжително проверете:

1)

Какви се регулативата и ограничувањата за увоз во целната земја?

2)

Каква треба да биде содржината на вашите трговски договори во таа земја?

3)

Какви се стандардите што од вашиот производ се бараат за извоз во таа земја?

4)

Какви се законите што ја третираат интелектуалната сопственост во делот
заштитата на патентите, трговската марка, авторските права, индустрискиот
дизајн, итн.?
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Кога размислувате за извоз, но и во случај кога веќе сте почнале да извезувате, ваш
најголем предизвик секогаш претставува обезбедувањето, односно зголемувањето на бројот
на извозни зделки. За да може меѓународниот пазар да разбере за вас, односно за вашиот
производ, потребно е да ги користите претходно спомнатите промотивни техники и алатки.
Електронското комуницирање и вашата веб страница во денешни услови многу ја олеснуваат
меѓународната промоција и комуникација. Врз основа на вашите промотивни напори, или како
резултат на поддршката што ја обезбедуваат активностите на македонската влада, деловните
здруженија и проектите за промоција на извозот, вашиот производ може да стане видлив на
меѓународниот пазар. Ако, при тоа, добро сте ја извршиле неговата промотивна презентација,
може да очекувате да почнете да добивате барања за понуди за соработка со странски
партнери, односно барања за доставување на ваша понуда за продажба.
Треба да бидете мошне внимателни околу начинот на кој ќе ги третирате барањата за
доставување ваша понуда. Секогаш имајте предвид дека сигурно не сте единствената
компанија до која вашите потенцијални купувачи доставиле барање за понуда. Исто така, треба
да водите грижа понуди да доставувате само до сериозни и проверени потенцијални купувачи.
Градењето бизнис релации во меѓународната трговија е долг и макотрпен процес. Треба да
бидете трпеливи, упорни и да ги почитувате етичките принципи на работењето и
комуницирањето со потенцијалните партнери, зависно од тоа на која деловна култура и’
припаѓаат. Се разбира, вниманието ќе го посветите само на оние барања за понуди што ќе ги
оцените како реални и искрени. За да избегнете непотребо губење време во подготвување и
испраќање понуди на несериозни или лажни барања, често и на потенцијални измами, треба
да истражите детали за компанијата и лицата што ви се обратиле. Интернетот е одличен извор
на информации во денешното деловно опкружување, а можете да побарате помош и од
македонските економски промотори или од вашите колеги од бизнис заедницата што веќе
извезуваат на тие пазари.. Ако кај вас постојат сомневања поврзани со компанијата или лицето
кое ви побарало понуда, сепак немојте веднаш да го отфрлите. Одговорете на барањето и
поставете ги прашањата кои ќе дадат одговор на вашите сомневања.
Кога ќе ги елиминирате можните сомневања околу барањата за понуда, оценете ја реално
вашата способност да одговорите на потенцијалната нарачка. За да создадете репутација на
фер деловен партнер, прифаќајте ги само нарачките што можете да ги реализирате.
Совладајте ги техниките на комуницирање и преговарање во меѓународната трговија. Научете
ги финесите за љубезно, учтиво и пријателско комуницирање по електронска пошта Тоа ќе ви
помогне да изградите рутина на професионален и ценет добавувач. Често пати, соодветниот
начин на третирање и комуницирање со потенцијалните купувачи има силно, дури и пресудно
влијание за успешно завршување на преговорите за соработка, односно за конечно
изготвување на ваша понуда која ќе резултира во нарачка на вашиот производ.
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