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УПОТРЕБА НА ИКТ ВО МАЛИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА КОНКУРЕНТНОСТА 

Виш. пред. м-р Јосиф Петровски 

Бизнис Академија Смилевски БАС Скопје 
josif.petrovski@yahoo.com 

УДК: 334.72.012.63/.64:004]:339.137.2 

АПСТРАКТ 

Информатичко – комуникациските технологии (ИКТ) направија 
глобална револуција во деловниот свет. Овој труд е посветен на 
користењето на ИКТ во зголемување на конкурентноста на компаниите 
на пазарот, а особено важно за малите и средните претпријатија, кои се 
повеќе стратегиски ја употребуваат оваа технологија и нејзините 
најнови сервиси. Како резултат на користењето на ИКТ фирмите растат 
побрзо, инвестираат повеќе и се попродуктивни од оние кои не 
користат. Кога фирмите инвестираат повеќе во нова технологија, 
веројатноста да стане конкурентен може да се удвои. Без разлика дали 
се развива менаџерски информациски систем за поддршка при 
донесување на одлуки или спроведување на подобрена комуникација, 
ефективната ИКТ ја нагласува важноста на доброто управување со 
информациите. Главен фокус на оваа статија е да се разгледа како 
најдобро управувањето со информации може да влијае и да ја подобри 
корпоративната стратегија за подобрување на компаниската стратегија 
и крајна профитабилност. 

Клучни зборови: Конкурентност, ИКТ, мали претпријатија, 
средни претпријатија. 

 

 

 

 

 

mailto:josif.petrovski@yahoo.com


Трета меѓународна научна конференција 

Third international scientific conference 

 

  
809 

 
  

THE USE OF ICT IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES FOR 
INCREASING COMPETITIVENESS 

Senior lecturer Josif Petrovski, M.Sc. 

Business Academy Smilevski BAS - Skopje 
josif.petrovski@yahoo.com 

UDK: 334.72.012.63/.64:004]:339.137.2 

ABSTRACT 

Information - communication technologies (ICT) made worldwide 
revolution in the corporate world. This paper is dedicated to the use of ICT 
in enhancing the competitiveness of companies in the market, and 
especially important for SMEs that are more strategically using this 
technology and its modern services. As a result of the use of ICT companies 
grow faster, invest more and are more productive than non-users. When 
companies invest more in new technology, they are more likely to become 
twice more competitive. Whether they are developing management 
information system for decision making support or implementation of 
improved communication, effective ICT emphasizes the importance of good 
information management. The main focus of this article is to consider how 
best management information can affect and improve corporate strategy to 
improve the company's strategy and final profit. 

Keywords: competitiveness, ICT, small enterprises, medium 
enterprises. 

ВОВЕД 

Малите и средните претпријатија имаат голем придонес во 
развојот на економијата, индустриското производство и извозот на 
една држава. Малите и средните претпријатија (МСП) се важни за 
растот на економијата и затоа економскиот развој на една земја зависи 
од напредокот на МСП секторот (Ramsey и др., 2003). Овие 
претпријатија играат клучна улога во својата земја. Преку нудењето на  
своите услуги и производи тие креираат поделба на трудот и развој на 
регионални економии и заедници. Секоја земја во развој треба да ги 
негува овие претпријатија, бидејќи преку нив се намалува појавата на 
монополски и олигарски пазари. Самата основа на постоењето на 
поголемиот дел од малите и средните претпријатија е една од клучните 
особини за компетентноста на претприемачот. Како компанијата расте 
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поголем број на страни влегуваат на пазарот, конкуренција расте, а 
очекувањата на клиентите се зголемуваат. Но, оваа особина на 
претприемачот не е самата од себе доволна да се оствари 
профитабилност. Работата на малите и средни претпријатија зависи од 
успешноста на внатрешната заемна соработка во компанијата за 
постигнување на мерливите цели. Во оваа фаза, употребата на 
информатичката и комуникациската технологија (ИКТ), станува 
императив за раст на малите и средни претпријатија. 

ИКТ, од една страна, ги упростува процесите и трансакциите во 
бизнисот, а од друга страна, го подобрува квалитетот на информациите 
и управувањето со знаењето за подобро донесување одлуки. Според 
Вадим Котелников (Kotelnikov, 2014), ИКТ може да игра многу важна 
улога во создавањето можности за бизнис, борбата против 
притисоците од конкуренцијата и подобрување на основната дејност на 
малите и средни претпријатија во секој чекор на бизнис процесите. Ова 
вклучува и намалување на трошоците преку подобрување на 
внатрешните постапки, подобрување на производот преку побрза 
комуникација со клиенти, подобро промовирање и дистрибуција на 
производи преку интернет итн. 

ПОТРЕБА ОД ИКТ ВО МАЛИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

ИКТ претставуваат технологии и алатки кои луѓето ги користат за 
да споделат, пренесат и соберат информации, да комуницираат едни 
со други, посебно или во групи, преку употреба на компјутери и 
меѓусебно поврзани мрежи. Може да се каже дека ИКТ се и медиуми 
кои ги користат телекомуникациските и компјутерските технологии за 
пренос на информации. ИКТ помага во брзото и прецизно донесување 
на одлуки од страна на малите и средни претпријатија поради 
зголемената мобилност. Важни карактеристики на употреба на ИКТ во 
МСП се брзината на услуги, пристапот до информации, унапредување 
на вработениот кадар и понуда на квалитетни услуги по конкурентни 
цени. Малите и средните претпријатија имаат потреба од ИКТ-базирани 
решенија во однос на различните барања, зголемување на бројот на 
клиенти, зголемување на продуктивноста, контрола на трошоците, 
работење на далечина, брзо и точно донесување на одлуки и 
овозможување на соработка (Kushwaha, 2011). Малите и средните 
претпријатија мора добро да се адаптираат во донесувањето на 
одлуки, планирањето и при креирањето на стратегијата на одлуки, во 
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однос на типот на технологијата кои тие ја употребуваат. Да се остане 
конкурентен во поглед на глобализацијата и брзиот напредок на 
технологијата, иновативноста и евалвацијата на МСП се најважни. 
Наместо оваа технологија да се користи само за сметководство или 
канцелариска работа, треба да се насочи кон магацинско работење, 
креирање на база со информации, и стандардизирање со TQM, TPM, Six 
Sigma, ISO итн. Малите и средни претпријатија, наместо да се 
адаптираат на комерцијален софтвер како што е Microsoft Office може 
да се потпрат на слободни софтвер, или често пати нарекувани софтвер 
со отворен код. Такви се Open Office, Linux Red Hat и други слични 
апликации за намалување на трошоците. Користење на софтвер за 
планирање на ресурсите, како што е NAVISON, може драстично да ги 
намали оперативните трошоци. Други веб базирани системи им 
овозможуваат на информациите да влезат во една, заедничка база на 
податоци, да ги сортираат, класифицираат и даги понудат до сите 
единици на компанијата.  

Информатичките системи станаа неизбежен дел од секоја 
компанија. Во последните две години, глобално се потрошени над 3,6 
трилиони долари за технологија, како што може да се види во табела 1, 
а веќе во наредните две години проектиран е раст потрошувачката. 
Нефункционален ИКТ систем доведува не само до намалување на 
профитот, туку и до пропуштање на поволни можности. За малите и 
средни претпријатија одржувањето на софистициран систем често е 
предизвик и голем минус во буџетот. На пример, една фирма може да 
користи Microsoft Exchange за да обезбеди основни услуги како што се 
безбедна електронска пошта, листа со настани, заедничка група за 
комуникација, како и интеграција со мобилни уреди. Microsoft 
Exchange, сепак, бара Windows Active Directory, како и системи со 
високи перформанси за складирање и бекапирање на податоци. Ова 
бара повеќе сервери и стабилна мрежа, дополнителна заштита, и 
приватна мрежа за да се поврзете безбедно на интернет. Значи, многу 
брзо, мал бизнис ќе треба да потроши десетици илјади долари на 
софистицирана мрежа, компјутерски хардвер и софтвер, и инженерски 
кадар. 
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Табела 1. Светска потрошувачка и проекција за наредна година (билиони 

долари)152 

  

2013 
трошок 

2013 
раст (%) 

2014 
трошок 

2014 
раст (%) 

2015 
трошок 

2015 
раст (%) 

Хардвер  677 1,1 685 1,2 725 5,8 

Системи за бази на податоци 140 -0,1 140 0,4 144 2,9 

Канцелариски софтвер 300 5,1 321 6,9 344 7,3 

Информатички услуги 932 0,0 967 3,8 1.007 4,1 

Комуникациски услуги 1.624 -1,2 1.635 0,7 1.668 2,0 

ВКУПНО 3.673 0,0 3.749 2,1 3.888 3,7 

 

Повеќе студии се специјално изработени за да ја согледаат 
комбинацијата на електронски пазари, електронската размена на 
податоци и интернет трговијата меѓу малите и средните претпријатија 
(Quayle, 2003; Grandon и Pearson, 2004). Воведувањето на Е-трговија 
зависи од повеќе индустриски фактори. Фирмите со претприемачка 
ориентација и технолошка содржина во нивните производи имаат 
поголема стапка на употреба на е-бизнис. Другите МСП со ограничени 
технологии страдаат од недостаток на финансиски средства и 
експертиза, со што се намалува нивната способност да ја искористат 
достапната технологијата поинаку од само една обична веб страница. 
Ефикасно управување со ИКТ е особено критична за мали и средни 
претпријатија (МСП), бидејќи тие работат различно од големите 
компании. Прво, малите и средните претпријатија имаат тенденција да 
имаат централизирана структура и да вработуваат поопшти работници 
наместо специјалисти, и тоа резултира со недостаток на ИКТ знаење и 
технички вештини. Второ, малите и средните претпријатија немаат 
финансиски ресурси за да инвестираат во ИКТ инфраструктура и да ги 
обучуваат нивните корисници. Исто така, малите и средните 
претпријатија имаат помалку ресурси да ги амортизираат ударите на 
неуспешни инвестиции во ИКТ. Лошото управување со ИКТ може да ја 
намали конкурентноста во однос на соперниците. Затоа, малите и 
средните претпријатија се под зголемен притисок успешно да 
имплементираат ИКТ со цел не само да се задржи нивната 
конкурентска позиција, но, исто така, да се опстане на пазарот. 
Доказите покажуваат дека придобивки во продуктивноста имаат 
претпријатијата кои ја имаат усвоено информатичко-комуникациската 
технологија (Dangayach и Deshmukh, 2003; Sheils, 2003). Развојот на 
                                                                 
152 Превземено од http://www.gartner.com/newsroom/id/2783517 на 15.10.2014 година 
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глобализацијата овозможува ефективен проток на податоци во 
организацијата, кои може позитивно да се искористат преку употреба 
на ИКТ. Во оваа ера на глобализација револуцијата на ИКТ влијае на 
начинот на кој функционира бизнисот. Таа ја менува бизнис структурата 
и го менува степенот на конкуренција. Потоа, се создава конкурентна 
предност за претпријатија кои усвоиле ИКТ. Трето, влијае на нови 
бизнис операции. Овие промени ги принудија малите и средни 
претпријатија да ги воведат ИКТ со цел да се справат со овие промени 
во животната средина (Casolaro и Gobbi, 2007). Усвојувањето на ИКТ од 
страна на МСП обезбедува средства за пристап, обработка и 
дистрибуција на поголеми количини на информации потребни за 
раководството на една организација. Ова им помага на менаџерите да 
се направат добри решенија  при стратешките планирање (Jimmy и Li, 
2003). Навистина постои потреба од користење на најновата 
технологија, особено во малите и средните претпријатија, со цел да 
влезе во меѓународните пазари и да станат конкурентни, и покрај 
предизвиците поставени од страна на глобализацијата, либерализација 
и технолошките промени. Покрај ова, малите и средни претпријатија се 
соочуваат со конкуренција од мултинационални корпорации во 
домашниот пазар. Оваа конкурентност е во форма на намалување на 
трошоците, подобрување на квалитетот на производите, широк спектар 
на производи и подобри услуги, сите доставени навремено за да се 
задржи соработката со своите клиенти (Dangayach и Deshmukh, 2003).  

НАДМИНУВАЊЕ НА ПРЕПРЕКИТЕ 

Иако од досега изложеното јасно се гледа потребата од 
воведување на ИКТ системи и негово адаптирање во една компанија, 
не е така лесно како што звучи. Купувањето на соодветна опрема, 
вработување или изнајмување на стручни лица, како и создавање и 
имплементирање на системите е долг и скап процес, кој најчесто може 
да си го овозможат само големите компании. Како потенцијално 
решение за овие проблеми се смета пресметувањето во облак или 
Cloud Computing. Cloud computing се однесува на компјутерски ресурси 
во однос на софтвер или пресметувачка моќ кои се достапни преку 
Интернет. Постојат компании кои се обидуваат да го искористат Cloud 
computing нудејќи софтвер како сервис (SaaS – Software as a Service) на 
компаниите. Еден пример на SaaS е Google Apps од Google. Други 
примери се SkyInsight и GoodData, како и компаниите кои нудат услуги 
на електронска пошта. Наместо софтвер, и сметачката моќ, исто така, 
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може да се обезбеди како сервис, која потоа може да се користи како 
платформа на која корисниците да поставуваат сопствени апликации 
(PaaS – Platform as a Service). Примери за ова се услугите на Azure 
услугите на Мајкрософт, услугите од Rackspace, Амазон итн. 
Организациите кои ги користат овие услуги за поставување на свои 
апликации добиваат одредени бенефиции, како: 

 Стручноста за креирање и одржување на овие системи кои ги 
хостираат апликациите, веќе не е потребна во самата 
организација. 

 Преголемото организирање може да се избегне бидејќи самата 
организација не е повеќе  одговорна за проценување на 
потребната компјутерска моќ за апликацијата; во облакот може 
да се обезбедат потребните ресурси за апликацијата без 
мешање од корисниците. РааЅ услугите често им овозможуваат 
на клиентите да плаќаат само за сметачката моќ што ја користат 
што, всушност, им овозможува на клиентите да заштедат пари. 

На оваа технологија може да се гледа како на виртуелно 
опкружување бидејќи компаниите не мора да поседуваат познавања 
од областа на информатиката. Доставувачот кој нуди вакви услуги може 
да му понуди на компаниите пресметувања, мрежно поврзување или 
можности за складирање на податоци и информации преку 
компјутерските мрежи (пр. интернет). Ова главно се применува преку 
користење на Плати-Користи моделот, т.е. потрошувачот плаќа само за 
она што тој всушност го употребува. Исто доставувачите може на 
потрошувачите да им понудат и виртуелни машини, овозможувајќи им 
на доставувачот да споделува и дистрибуира материјална компјутерска 
моќ до повеќе потрошувачи. Пресметувањата, мрежното поврзување 
или можноста за складирање на информациите се обезбедуваат без 
потрошувачот да мора да ја познава поставеноста на архитектурата на 
системите. На овој начин се избегнуваат големи трошоци за набавка и 
инсталација на опрема која ретко ќе се употребува. 

Еден од најупотребуваните сервиси е Skype, апликација која 
нашиот компјутер го претвора во телефон или конференциска врска без 
високи трошоци за разговори низ целата планета. Потоа социјалната 
мрежа Facebook е исто пример за оваа технологија. И двете апликации 
работат на Интернет и во својот дел ги чуваат нашите контакти, 
историја на разговори и останати потребни информации. До нив може 
да пристапиме од било кој компјутер во било кое време. Microsoft 
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Office, еден од водечките канцелариски пакети, денес станува водечки 
сервис на интернет. Наместо организациите да го купуваат целиот 
пакет, а да користат само една или две апликации, може за одредена 
цена, на интернет, да ја користат потребната апликација. Други сервиси 
кои најчесто се користат се сервиси за чување, обработка и архивирање 
на податоци. Најкористена алатка за ова е QuickBase. Преку Cloud 
computing може да изнајмиме компјутер со високи перформанси и да 
го контролираме и да работиме со него на далечина. Преку оваа услуга 
може да раководиме со моќен компјутер без истиот да го поседуваме.  

ЗАКЛУЧОК 

Информатичката технологија во денешно време стана основа на 
денешниот бизнис и многу компании користат ИКТ за стекнување на 
предност во однос на конкурентите. Работењето во облаци (Cloud 
Computing) премина во водечка технологија која ја употребуваат 
големите компании во последниве неколку години. Иако ова е сеуште 
нов и неиспитан концепт за малите и средните претпријатија, се 
поголем број од нив се решаваат на користење на овие услуги, а со тоа 
стануваат поконкурентни на пазарот.  Оваа технологија им нуди на 
малите и средните компании пристап до сигурна и стабилна 
информатичка инфраструктура по пристапна цена во било кое време. 
Како што расте побарувачката за овие системи растат и можностите кои 
ги нудат истите. Клучно за малите и средните претпријатија е што ИКТ 
обезбедува многу опции за стекнување предности во сегменти каде 
големите компании не гледаат вредност. Бизнисот кој се менува во 
согласност со потребите секогаш ќе успее да опстани. 
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