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ВОВЕД И КРАТОК ПРЕГЛЕД НА СОСТОЈБАТА НА
ПОШТЕНСКИОТ ПАЗАР ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

1. ВОВЕД И КРАТОК ПРЕГЛЕД НА СОСТОЈБИТЕ

1.1. ВОВЕД
Почитувани,
Оваа т.н. бела книга за состојбата на македонскиот поштенски пазар, треба да
претставува осврт на целокупната, актуелна состојба на пазарот на поштенски услуги
во Македонија. Агенцијата за пошти е формирана и започна со работа, во 2008 година,
како независно регулаторно тело со надлежности кои ги дели со Министерството за
транспорт и врски. Формирањето на Агенцијата за пошти, беше првиот чекор кон долгиот
и тежок процес на создавање на правна рамка и услови за имплементација на
регулативата. Истовремено, Агенцијата за пошти требаше да го олесни процесот на
целосна либерализација на пазарот, тогаш предвиден за 2012 година. Во тој момент тие
обврски изгледаа недостижни за исполнување, бидејќи факт беше дека Агенцијата
постоеше само во Законот за поштенските услуги, донесен една година пред тоа и
немаше ниту простории, ниту буџет, ниту вработени или канцелариска опрема.
Впечатокот дека формирањето на Агенцијата беше исклучително за исполнување
на обврската за формирање на независно регулаторно тело на поштенскиот пазр е
присутен и денеска, со оглед на малиот или речиси никаков интерес за работата на
Агенцијата кај Владата и Собранието на Република Македонија.
Во 2008 година, препораката за формирање на регулаторна Агенција беше
нотирана во извештајот за напредокот на Македонија, како забелешка дека не постои
регулаторно тело на поштенскиот пазар кое би се грижело за ценовната политика,
интересите и правата на корисниците, но пред сè, заради донесување на регулаторната
рамка и за олеснување на процесот на целосна либерализација на поштенскот пазар во
Република Македонија кој тогаш, во 2008 година, предвидуваше целосна либерализација
на пазарот на 1-ви јануари 2012 година!
Овој извештај е составен во 2017 година, а ценовниот монопол кој е ефектуиран
преку постоењето на резервирана област на услуги за пратките со тежина до 50 грама,
како област на услуги кои сите други поштенски оператори се приморани да ги нудат по
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цена од најмалку 2,5 пати повисока од цената на Македонска Пошта, сè уште постои и
рокот на неговото укинување беше два пати поместуван по предлог на Владата на РМ.
Претпоставувам дека причините за одложувањето на либерализацијата се детално
познати на Владата (тогашната), иако нивните предлози до Собранието еднаш беа штуро
и скандалозно објаснети дека се по барање на Македонска Пошта!
Агенцијата за пошти, официјално реагираше и до Министерството и до
Собранието во однос на штетните последици од законските измени за продолжување на
рокот за целосна либерализација, но нашето мислење не беше земено во предвид или,
ако било земено во предвид, не влијаеше на одлуките за неколкукратно продолжување на
рокот за либерализација на поштенскиот пазар.
Овој извештај има за цел на едноставен начин да ги илустрира состојбите на
поштенскиот пазар, комбинирајќи ги не само резултатите од истражувањата и анализите
на Агенцијата за пошти, туку низ компаративен пристап ,,да укаже на потребата од итна
интервенција на овој пазар, да го илустрира и да посочи кон огромниот развоен
потенцијал на поштенскиот пазар и на крајот низ идентификација на последиците од
досегашните штетни одлуки, да предложам стратегија и конкретни мерки за развој на
сегментот кој со својот потенцијал може да биде движечка сила на целокупната
македонска економија во следните неколку години. Сето ова, може да се постигне со
минимални инвестициски вложувања од страна на државата, а ќе се постигнат ефекти во
неколку економски сегменти. Можноста за преливање на тие позитивни ефекти во повеќе
економски сектори, важни за развојот на македонскиот бизнис сектор, кој е насочен кон
меѓународни односи и тргување и современи методи на размена и тргување со стоки и
услуги, исто така ќе бидат од големо и видливо значење во контекст на напредокот на
македонската економија.
Стилот на кој е напишан овој извештај и терминологијата која се користи во него се
разбирливи и за сите оние кои имаат само површно познавање на состојбите на
поштенските пазари на национално и светско ниво. Целта е овој извештај да има и
практична, корисна и употреблива вредност, како за компаниите кои веќе работат во
секторот, така и за економистите или научните истражувачи заинтересирани за
економијата на поштенските пазари, влијанието на либерализацијата на пазарните
односи, државната регулација и конкурентноста на пазарите. Исто така, може да има
корисна улога за бизнис идеите на новите компании кои планираат да влезат на овој
исклучително динамичен пазар со светла перспектива за иднината.
Првото значајно, релевантно истражување на поштенските пазари и пазарните
трендови и поттикнувачките услови за зголемување на обемот на меѓународната
поштенска размена која вклучува писма, пакети и експресни услуги, било завршено во
2010 година. Денес очекувањата се дека до 2020 година, околу 950 милиони он-лајн
купувачи ќе потрошат повеќе од 1 трилион или 1.000 милијарди долари на меѓународни
трансакции во рамките на електронската трговија. *( McKinsey in “Digital Globalization: the
New Era of Global Flows”, March 2016).
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Овие податоци се илустрација за драстичната дисторзија на состојбата на
глобалниот поштенски пазар во кој се наметнува предизвикот за поштенските оператори
за справување со состојбата која се нарекува: „нова ера на глобалните текови“. Денес,
12% од светската трговија во стоки и услуги е поврзана со меѓународните електронски
трговски односи, односно купопродажби.
Поштенските компании насекаде во светот размислуваат и работат на создавање
на нови, современи технолошки унапредени производи и услуги, токму во сегментот на
електронска трговија и он-лајн шопингот, како замена за опаѓачкиот обем на класична
пошта или писмоносни пратки.
Во Македонија за жал, како резултат на немањето слух за светските трендови и
покрај континуираното апелирање на Агенцијата за пошти до Владата, Министерството за
транспорт и врски и Собранието на РМ, состојбата е далеку од европските и светски
трендови за да се направи било каква споредба.
Одложувањето на процесот на либерализација, одолговлекувањето на
приватизацијата на Македонска пошта, царинските одлуки донесени пред многу години
кои го лимитираат безцаринскиот увоз на СЛП по поштенски пат на само 22 ЕУР и
директното мешање на Владата во менаџментот на Македонска пошта, се дел од
причините поради кои во Македонија, поштенскиот пазар може да се карактеризира како
назаден во поглед на квалитетот и обемот на услуги кои се нудат.
Методите и технологијата кои се користат во процесите на прием, манипулација
и достава на пратките не се во соодвтеност со европските стандарди за еколошка
одржливост и ефикасност на поштенските услуги.
Немањето стандардизирани точки за пристап до поштенската мрежа и
нестандардизираните поштенски сандачиња на индивидуалните и колективните станбени
згради за домување, претставува огромна пречка, чие надминување отвара неверојатно
голем потенцијал, не само за поштенскиот сектор, туку и за пошироката економска
заедница, особено во областите кои се придружни индустрии на поштенскиот сектор.
Некои поштенски оператори во таквата состојба за неопходна промена во
целокупната компаниска култура на компаниите, проценуваат дека е можна
оптимизација на постоечката инфраструктура, подобрување на воспоставените односи
со потрошувачите и експертизата во однос на ланецот на понуда преку понуда на нови
производи/услуги/решенија поврзани со веќе постоечкиот пазар на поштенски писма и
пакети, додека други размислуваат за областите кои би биле целосно неповрзани со
основниот поштенски бизнис, но можат да се усогласат со постоечките поштенски услуги
или можат да придонесат за подобри услуги.
Целта на овој извештај е да обезбеди детали за понатамошни истражувања, но и
конкретни, применливи податоци и погледи на состојбите кои би послужиле во процесот
на креација на идните програми за работа на Агенцијата. Извештајот е корисен и за
Министерството за транспорт и врски, при креирањето на стратегијата за развој на
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поштенскиот пазар, обврска предвидена со Законот за поштенските услуги, која не е
реализирана.
Извештајот ги идентификува и посочува клучните пазарни трендови во Македонија
и прави споредба со пазарните трендови на светско ниво, сеопфатно алаизирајќи ги
развојните етапи на обемот и приходите од поштенските услуги, како и клучните варијабли
што влијаат на понудта на поштенски услуги: писма, пакети и експресни услуги.

1.2. КЛУЧНИ СОЗНАНИЈА

Истражувањата објавени во мината година укажуваат на тоа дека на глобално
ниво поштенскиот пазар во сегментот на писмоносни пратки достигнал околу 320
милијарди долари во 2015 година и дека само околу 4% од тој приход отпаѓа на
меѓународната размена. Уделот на меѓународните трансакции во иднина континуирано
ќе се зголемува како резултат на експанзијата на меѓународните трговски он-лајн
трансакции т.е електронската трговија.
Иако обемот на писмоносните поштенски пратки се намалува од година во
година, просечната тежина по пратка, се зголемува континуирано, како резултат на
порастот на обемот на пакети и намалувањето на обемот на класичната поштенска
кореспонденција и трансакциската пошта (финансиски документи, сметки, банкарски
сметки и сл.).
Пазарниот сегмент на пакетска достава е пазарниот сегмент во кој се случува
енормен пораст и во поглед на обемот и во поглед на приходите. Во 2015 година на овој
дел од поштенскиот пазар отпаѓаат околу 250 милијарди долари. Во овој обем
меѓународната пакетска достава учествува со приходите со 12%. Пазарниот пораст кај
пакетската достава е поттик и за многу национални поштенски оператори (во Македонија
тоа е Македонска Пошта како назначен давател на универзална услуга) да посветат
посебно внимание на овој сегмент и на него да ја темелат визијата за развојот во иднина.
За жал, во Македонија меѓу другото заради неколку кратното одложување на целосната
либерализација на пазарот, Македонска пошта како национален оператор, потпирајќи
се на приходите од услугите во резервираната област каде е заштитена со ценовен
монопол, многу го запостави пакетскиот сегмент што се отсликува со годишниот пад во
обем во споредба со приватните оператори кај кои овој сегмент е носител на приходите.
Токму овој сегмент е најпривлечен за влез на нови компании на поштенскиот пазар.
Сепак, сметам дека можностите за Македонска пошта со рапидниот раст на
поштенските пазари на глобално ниво сè повеќе ќе се стеснуваат. Без разлика на тоа
колку долго ќе успева да се одржи на приходите од услугите заштитени со монопол,
Македонска пошта потребно е итно да се прилагоди на европските стандарди, при што
Владата како единствен сопственик на капиталот на компанијата, неминовно е упатена на
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прифаќање на сугестиите на Агенцијата за пошти како независно регулаторно тело, кое
меѓу другото има надлежност да го олеснува процесот на либеразлизација на пазарот.
Дефиницијата за тоа што е поштенскиот оператор сè повеќе станува нејасна, во
услови на рапиден пораст и на обемот, но и на рапидниот пораст на нивото на примена
на современите технологии. Секоја од современите поштенски компании ги проширува
своите услуги по целата должина на ланецот на вредноста на поштенските услуги и нуди
пакети од услуги кои опфаќаат креативни решенија, менаџмент со креирањето и
процесирањето на деловната коресподенција, процесирање на податоци, печатење,
грижа за корисници, предсортирање и сортирање на поштата, дистрибуција и доставни
услуги. Конкуренцијата се интензивира на сите области, па дури и во корисник-корисник
сегментот кој беше ексклузивен домен на националните поштенски оператори. Во услови
на исклучително високо ниво на конкуренција барањата и потребите на корисниците на
поштенски услуги се покомплексни и нивното услужување бара интегриран и
стандардизиран процес на манипулација со поштенските пратки, но и секојдневно
унапредување на стандардите и усогласување на деловните процеси со дигиталната ера,
особено во процесот на собирање, анализа и користење на огромното количество на
податоци кои се обработуваат во сегментот на достава на поштенски пратки и пакети.
Дигитализацијата и рапидниот пораст на користење на современите технологии
(смартфони, таблети и преносни компјутери) за купување он-лајн, пред поштенските
оператори во земјите во развој наметнува предизвик во однос на нивниот натамошен раст
и деловен развој. Изборот пред овие компании е или да се преструктуираат и поминат низ
процесот на радикална трансформација која вклучува длабинско редефинирање на, не
само на техничките процеси и акти во компанијата, туку и целосна радикална промена
на компаниската култура, фокус и бизнис филозофија.
Македонска пошта како назначен давател на универзална услуга со монопол во
сегментот на писмоносни пратки со тежина до 50 грама, е организирана како
акционерско друштво во целосна сопственост на Владата на Република Македонија. Во
изминатите 10-тина години потпирајќи се на приходите од резервираната област т.е. од
приходите во пазарниот сегмент кој е регулиран со ценовен монопол, Македонска
Пошта, заостана зад современите поштенски компании од Европа, не успевајќи
пролонгирањето на целосната либерализација на поштенскиот пазар во Македонија, да
го искористи за фаќање чекор со светските трендови, ниту пак да го прошири
портфолиото на услуги за корисниците.
Континуираните проблеми во однос на доцнењето на пратки, оштетувањето и
губењето на пратки беа причина компанијата, иако најпрепознатлива, сепак да поврзе со
себе еден негативен имиџ на застарена, неуслужлива и недоверлива компанија.
Сегментот на достава на пакети во портфолиото на услуги учествува со сè помал дел,
зашто и онака малиот број на он-лајн продавачи во земјата за достава на стоките од
продажба најчесто ги користат услугите на другите приватни оператори, кои полека
одземаат сè поголем дел од уделот на Македонска Пошта во пазарниот сегмент на
пакетска достава. Во однос на доставата на пратки од меѓународна он-лајн трговија, таа е
на минимум, но причината за тоа сепак лежи во подзаконската регулатива со кој
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безцаринскиот увоз на стоки за лична употреба преку поштенски сообраќај е лимитиран
на само 22 ЕУР! За споредба во патниот сообраќај тој износ е 350 ЕУР! Ваквата состојба
не е променета со години, иако Агенцијата за пошти поведе иницијатива за зголемување
на тој праг на 150 ЕУР, Царинската Управа и Министерството за финансии, повикувајќи се
на аргументи зад кои не стојат факти ниту податоци, стоеја на фактот дека тоа би имало
освен буџетски последици (за што Царинската Управа не понуди никакви податоци ниту
анализи на можни исходи) и би било поттик за злоупотреби, што во најмала рака е
лекомислено дадена изјава.
Сепак, иницијативата сè уште е актуелна и се надевам Вие како нов Министер во
новата Влада ќе имате разбирање дека ваквата легислативна бариера, не само што
буквално го загушува развојот на поштенскиот сектор (зашто само доставата на пакети е
иднината на поштенските компании), туку со продолжувањето на важење на ваквата
дискриминаторна одлука (бидејќи ги става во нерамноправна позиција граѓаните кои
купуваат од ретаил и увезуваат стоки за лична употреба преку патнички сообраќај и оние
што купуваат онлајн) се предизвикуваат и следниве факти: спротивно од тврдењето на
Царинската Управа дека подигнувањето на лимитот за бесцарински увоз на стоки за
лична употреба по поштенски пат ќе ги намали приходите во буџетот (за што не добивме
податок колку се сега) и ќе има евазија на царинските давачки, одговорно тврдам дека
мерката за зголемување на лимитот за бесцарински увоз на стоки за лична потрошувачка,
доставени по поштенски пат (стоки купени он-лајн) ќе има позитивно влијание во неколку
правци: 1. Ќе има зголемен степен на контрола на пратките, 2. Се спречува
прекуграничниот шверц и манипулација со царинската номенклатура на стоките и
примена на пониски царински стапки, 3. Се намалува готовинската трансакција и лесно
се утврдува вистинската царинска вредност на стоките, 4. Растечкиот тренд на он-лајн
трговијата постепено ќе создава многу поголеми приходи во буџетот отколку сегашните по
овој основ, 5. Позитивно влијание врз целата економија и конкурентноста на пазарот за
стоки за лична потрошувачка 6. Ќе овозможи за граѓаните во Македонија да останат во тек
со светските трендови.

1.3. ПРЕЛИМИНАРНИ ЗАКЛУЧОЦИ
Конкуренцијата на пазарот за достава на поштенски пратки, предмет на е-трговија
е безмилосна и се заострува и еволуира со рапидно темпо, принудувајќи ги поштенски
компании континуирано да иновираат и развиваат нови понуди и услуги. Глобалните епродавачи инвестираат во сопствени методи за достава, како што се пик-ап точките или
персоналните сандачиња (lockers), како и хабовите за достава во одредишни дестинации,
што во идина понатамошно ја намалува потребата од прекугранична достава.
Шпедитерските, логистички компании и консолидаторски партнери, кои се најчесто
мулти-услужни компании од повеќе области (хибридна пошта, собирање на податоци,
печатење и сл.) нудат интегрирани пакети со услуги кои вклучуваат транспорт, извршување
на царинските формалности и достава преку партнерска компанија за достава. Тие
имаат улога на посредници меѓу е-продавачот и поштенскиот доставувач и ја
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трансформираат доставата во услуга врз чија вредност влијае тој пазарен притисок со
што, во интерес на корисниците се намалува цената на услугите.
Со еволуцијата на пазарот, корисниците сè повеќе имаат потреба од ним
прилагодени, предвидливи, доверливи и брзи услуги кои одговараат на ново настанатата
состојба која, пак се менува речиси на дневна основа. Во тој контекст, експанзијата на
понудата на различни методи на доставата е обсервирана паралелно со појавата на
нови алтернативи за домашна достава и лично прилагодени локации на доставните точки.
Овој тренд е прифатен од поштенските оператори во изминатите неколку години. Во
истражувањето на поштенските пазари од 2010 година, во фокусот беа намалувањето на
вкупниот обем на традиционалната меѓународна поштенска размена и трендот на
експанзија на експресните и пакетски услуги за достава (E&P сегментот). Истражувањето
разгледуваше три можни сценарија:
1. Песимистичко сценарио кое претпоставува дека историски гледано најниското
ниво на раст и опаѓање на обемот на традиционална пошта ќе продолжи да
опаѓа и во иднина.
2. Оптимистичко сценарио кое истражува како обемот на преку гранична
поштенска размена и експресните и пакетските услуги ќе еволуираат според
оптимистички високи стапки на раст.
3. Основното, реално сценарио базирано на очекувањата за стабилен,
континуиран раст.
Седум години подоцна, новите истражувања и податоци покажуваат дека во
прекуграничната размена на поштенски пратки, песимистичкото сценарио се однесува
на писмата, додека оптимистичкото сценарио важеше за малите пакети. Во сегментот на
експресните и пакетски услуги, исто така на сцена се одвива оптимистичкото сценарио.
Гледајќи кон иднината, очекувано е дека:




Ќе продолжи опаѓачкиот тренд во однос на обемот на писмата (според
пратките во универзалната услига со тежина до 2 кг.) но со помала стапка
на намалување и тоа со можност за ревидирање на таквиот тренд со оглед
на тоа дека потешката печатена пошта (пр.директната пошта) и пакетите во
обем растат заради пристапот на малите и средни претпријатија до
услугите на поштенските оператори кои нудат достава на своите производи
меѓународно користејќи ги услугите на поштенските оператори. (McKinsey,
март 2016).
Ратот на сегментот на експресните и пакетски услуги ќе продолжи,
поттикнат не само од е-трговијата и онлајн „шопингот“, заради што се
очекува дека во 2018 година обемот на преку граничната размена на
поштенски пратки ќе се стабилизира околу 4 милијарди и пратки и можеби
ќе порасне нешто над тој обем, додека обемот на меѓународните пакети и
експресни услуги (под 5 кг.) ќе порасне за околу 700 милиони пратки. Ако
националните оператори агресивно се насочат на фокусот кон овие
пазарни сегменти каде имаат дополнителни предности покрај изворните
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предности во споредба со конкуренцијата имаат можност за проширување
на пазарниот удел.
Овие заклучоци кои ги илустрираат состојбите на глобалниот поштенски пазар се од
исклучително значење и за македонскиот поштенски пазар, а уште поголемо значење
добиваат кога се земе во предвид актуелната состојба во Македонија каде:








Македонска Пошта е соочена со скоро укинување на постоењето на
резервираната област (од кој Македонска Пошта добива најголем дел од
приходите)
Постои континуиран пад на приходите и обемот во делот на пакетска достава кај
Македонска Пошта
Паралелно се одвива процесот на приватизација на Македонска Пошта
Квалитетот на универзалната услуга е под нивото предвидено со закон
Нема стандардизирани точки за пристап, а голем дел од индивидуалните
корисници воопшто немаат поштенски сандачиња
Не постои понуда на современи поштенски и други интегрирани услуги.

1.4. ПРЕПОРАКИ
Драстичниот раст на е-трговијата и социјалните медиуми поставува досега
невидени предизвици, но и неверојатни моќности за иднината. На глобалната сцена веќе
се видливи индикациите дека поштенските компании во светот се повеќе се потпираат на
инвовативните, нови решенија и понуди, користејќи ги можностите кои се отвораат пред
нив. Како резултат на таквиот пристап, националните оператори добиваат сè поголем
удел во сегментите на меѓународните експресни и пакетски услуги (E&P). Националните
поштенски оператори т.е. Македонска Пошта треба да започне да се фокусира на
одржлив, профитабилен раст во клучните E&P пазарни сегменти, особено на сегментот за
меѓународна е-трговија и он-лајн порачки за стоки за лична потрошувачка.
Е-трговијата и динамиката на развој на тој сегмент, се нееднакви низ светот. На
пример, револуцијата на е-трговијата во Азија не беше толку драматична во Африка или
Арапските земји или Латинска Америка, но со сигурност и таму процесите ќе се
довиваат со не помалку рапидно темпо во годините што следат.
Многу земји во развој, во овие региони сè уште ги немаат искористено предностите
од развојните можности на поштенските пазари. Всушност, националните поштенски
оператори треба понатамошно да ги унапредуваат нивните практитки, преоцеси и
системи со цел да го вратат пазарниот удел кој континуирано го губеа во последните
години. Потенцијалот да се фати чекор е огромен и претставува неверојатна можност за
земјите во развој. Проблемот лежи во тоа што на пазарите кои несомнено се вклучуваат
во светските трендови, националните опаертори (кои во земјите во развој сеуште се
традиционални, превработени, неуслужливи и недоверливи компании со застарен бизнис
модел) не го следат тоа темпо на развој на целокупниот пазар. Би било погубно ако
националните поштенски оператори го затворат прозорецот кон светот кој го претставува
е-трговијата, имајќи во предвид дека огромен број на мали и средни компании можат да

КРАТОК ПРЕГЛЕД НА СОСТОЈБАТА НА ПОШТЕНСКИОТ ПАЗАР ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

10

10

Агенција за пошти

бидат вклучени во системот на меѓународна трговија и нивната меѓународна размена и
плаќања да бидат во целост „сервисирани“ од поштенските оператори.
Македонска Пошта АД, како национален поштенски оператор се наоѓа во
позиција од која најголем дел од приходите остварува во сегментот на резервираната
област, т.е.писмоносните пратки. Таквата состојба е неодржлива. Повеќекратното
одложување на либеразлизацијата на пазарот, ја задушуваше иновативноста и пазарниот
инстинкт на компанијата преку ограничување на конкуренцијата на пазарот, со што
пазарните механизми беа дисторзирани, а владините интервенции во легислативата,
создадоа непријатна и уникатна состојба во која Владата е 100% сопственик на компанија
која е доминантна на поштенскиот пазар и згора на тоа, уште понатамошно и обезбедува
со Законот за поштенските услуги неколку кратно временско продолжување на уште еден
ценовно регулиран монопол преку резервираната област. Истовремено, Влдата се
обидуваше да наметне влијание и во независното регулаторно тело – Агенцијата за пошти
преку низа соопштенија и притисоци преку владини заклучоци за нејзините програми и
извештаи, иако со тоа се крши независноста на Агенцијата за пошти, и тоа директно од
Влдата како играч на пазарот т.е. сопственик на Македонска пошта.
За надминување на овие состојби, Агенцијата за пошти како независно
регулаторно тело на поштенскиот пазар до Министерството за транспорт и врски ги
предлага следните насоки кои би требало да бидат земени во предвид при подготовката
на стратегијата за развој на поштенскиот пазар, како и при реализацијата на планот за
целосна либерализација на пазарот и приватизација на Македонска пошта:









Итни законски измени со кои ќе се предвиди стандардизацијата на точките
за пристап до поштенската мрежа во Република Македонија, вклучително и
индивидуалните поштенски сандачиња и точките за пристап до мрежата на
деловните корисници – компаниите.
Измена на подзаконската регулатива со кој се подигнува лимитот на
безцарински увоз на стоки за лична употреба купени он-лајн, а доставени по
поштенски пат на минимум 150 ЕУР во денарска противвредност.
Целосна либерализација на пазарот на поштенски услуги најдоцна до 2020.
Изготвување на стратегија за избор на најдобар модел за приватизација на
Македонска пошта како неминовен процес кој ќе придонесе за
модернизација и нова деловна култура во компанијата.
План за сузбивање на „сивата“ економија во поштенскиот сектор.

За сите овие препораки Агенцијата за пошти, континуирано работеше на анализа
на податоците добиени преку истражувањата кои се спроведени во рамките на
програмските активности на Агенцијата, но и беа користени многу практични и теоретски
искуства од колегите во рамките на ERGP (Европска група на поштенски регулатори), CERP
(Евроспки комитет за поштенска регулација) на кои им изразувам посебна благодарност
за соработката и срдечната помош.
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2. ПРОИЗВОДИ/УСЛУГИ НА ПОШТЕНСКИОТ ПАЗАР
2.1. ОПИС НА УСЛУГИТЕ НА ПОШТЕНСКИОТ ПАЗАР ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Иако поштенските оператори од целиот свет се соочуваат со различни економски
услови и бизнис модели, најголем дел од нив се соочуваат со истите предизвици:
опаѓачкиот обем на писмоносни пратки и потребата за пренасочување на бизнисот кон
нови пазарни сегменти или развој на нови поштенски услуги прилагодени на потребите на
корисниците во 21-от век.
Досегашните согледувања укажуваат на тоа дека стартегиите на поштенската
индустрија за адаптирање на променливата реалност преку активна иновација и
оптимизација на процесите, веќе се отплатуваат.
Во сегментот на меѓународна поштенска размена, постоечката дефиниција на
поштенските услуги е матна и го отежнува анализирањето на структурата на производите
или услугите. На пример, стока со тежина до 2кг. Може да биде испраќана т.е.
доставувана како мал пакет низ поштенскиот процес низ кој минуваат и писмоносните
пратки.
Цените на писмоносната поштенска услуга во многу земји во развој не трпат
притисок бидејќи или не постои или постои многу ниско ниво на пазарна ценовнобазирана конкуренција. Корисниците сè повеќе го одбегнуваат користењето на
класичната писмоносна поштенска услуга бидејќи не ја задоволува нивната потреба за
следење на пратките и за неа важат вообичаените „долги“ стандарди за достава од 10-20
денови, но сепак многу корисници се определуваат за ваквите услуги заради ниската
цена кога брзината за достава не е критериум за избор. Кога брзината и квалитетот на
услугата се исто толку важни колку и цената на услугите, и поштенските оператори и
комерцијалните оператори кои работат и во поштенскиот сектор, вложуваат напори да
одговорат на потребите на корисниците и нивните барања за побрза, подоверлива и
услуга со подобри можности за следење на пратката. Ниските цени на услугите на
националните поштенски оператори не ги запреа конкурентските компании да вложуваат
во иновации и да обезбедуваат поефикасни и подобро интегрирани услуги и опции за
достава, отколку услугите на назначените оператори кои се одвиваат преку класичните
„пошта до пошта“ канали. Овие компании се конкурентни преку неколку фактори како
што се времето за испорака, услуги со додадена вредност, доверливост, карго воздушен
транспорт и глобална препознатливост за да обезбедат севкупна вредност на една
современа интегрирана „поштенска“ услуга, наместо конкурентност базирана само на
ниски цени за транспорт и достава.
Македонска пошта АД, како назаначен поштенски оператор, кој обезбедува
поштенски услуги во опфатот на универзалната услуга, нуди широко портфолио на
услуги, кои освен „традиционалните“ поштенски услуги вклучуваат и финансиски услуги,
услуги за хибридна пошта, шпедиција и ЕМС пошта. Во тој поглед, многу важно е да се
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забележи дека, иако со широко портфолио на услуги, сепак најголемиот дел на
приходите Македонска пошта генерираат услугите за достава на писмоносните пратки во
делот на резервираната област, што само го илустрира претходно споментото.
Квалитетот и обемот на останатите услуги кои се иднината на пазарот се сегменти во кои
останатите компании идентификуваат поле во кое освојуваат пазарен удел кој претходно
го имала Македонска Пошта. (Статистички извештај 2015. АП www.ap.mk).

3. ПАЗАРНИ АНАЛИЗИ
3.1. ПАЗАРЕН ОБЕМ
Со развој на дигиталната ера, односно со развој на е-commerce услугите,
поштенскиот сектор е под постојан притисок за понатамошен опстанок со изнаоѓање на
нови производи низ кои може да го дефинира својот опстанок. Сеопфатните анализи
направени за поштенскиот сектор покажуваат дека обемот во писмоносниот сектор
изнесува околу 320 милијарди долари во 2015 година, додека во пакетскиот сектор
изнесува 260 милијарда долари.
Поштенскиот сектор изнесува 0.72 од вкупниот БДП на ЕУ.
Пакетскиот сектор динамично расте во поглед на обемот и презема важна улога
во развој на е–commerce услугите. Преку 6,4 милијарди пратки се испратени во 2011
година. Бројот на вработени во поштенскиот сектор изнесува 1.2 милиони луѓе кај
поштенските оператори во 2013 година.

Македонска пошта
Даватели на
поштенски услуги на
слободниот пазар

Вкупен обем

2014 година

2015 година

2016

46,843,550
3,063,236

44,700,920

42626864

49,906,786

2,438,407

2,571,484

47,139,327

45,198,348
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3.2. ПАЗАРНА ДИНАМИКА
Поштенските услуги во светот се во опаѓање што се очекува и во годините
понатаму, посебно во оној дел на поштенските услуги кои се во рамките на
универзалната услуга, дефинирани како услуги од јавен интерес, услуги достапни за секој
граѓанин на една територија, а тоа се услугите до 2 кг , како и пакетите до 10 кг.
Опаѓањето на обемот на овие услуги е резултат на развој на пазарните услови
претставени во услови на отворена развиена конкуренција. Имајќи превид дека пазарот
на поштенските услуги во рамките на ЕУ членките е целосно отворен, со можност за
редефинирање на услугите дефинирани како универзална услуга, слободно може да
кажеме дека обемот во овој дел се очекува и понатаму да опаѓа, а за сметка на тоа ќе се
развиваат експрес услугите и пакетските услуги, и тоа не само во делот на е –commerce
услугите, туку и како резултат на понуда на се понови и поприфатливи за корисниците
форми на поштенски услуги.
Статистиката во Република Македонија покажува дека обемот на поштенските
пратки последователно неколку години е во опаѓање. Мала раздвиженост се покажува во
делот на обезбедување на пакети. Во 2015 има 1.323.629 пакети на пазарот во Република
Македонија, додека во 2016 година се 1.080.612 пакети.
Потребно е да се спомне дека како еден од причинителите за опаѓање на овие
услуги се и недоволниот квалитет на обезбедување на поштенските пратки. Мерењата на
квалитет на обезбедување на услугите покажуваат дека приближно околу 60% е извршена
достава на пратки за D +1, што не е многу низок показател со оглед дека стандардите
бараат доставување на 85 % од пратките за еден ден односно, денес испратени утре
доставени. Незадоволството за квалитетот на доставата граѓаните го искажуваат и преку
прибегнување кон нови форми на примање на пратки, односно електронска достава на
пратки.
Клучни бројки од европскиот поштенски пазар (2013)






Вкупен пазар на писмоносни пратки: 71.5 милијарди пратки (2013 година)
Просечен тренд на писмоносни пратки (2012-2013): -4.85%
Удел на обртот на САД во вкупниот БДП на ЕУ28 (2013 година): 0.2% (5% помалку
отколку во 2012 година)
Вкупен број на вработени во поштенскиот сектор (2013 година): 1.2 милион
вработени
Просечни трендови на вработувања: (2012-2013 година): -4,4%

3.3. ПАЗАРНИ ТРЕНДОВИ – ИДНИНАТА НА ПОШТЕНСКИОТ ПАЗАР
Анализите покажуваат дека обемот на писмоносните пратки до 2018 година ќе
достигне бројка од 4 милијарди пратки, а во делот на пакетите и експрес услугите ќе
достигне бројка од околу 0.7 милијарди пратки.
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Развојот на е-трговијата е иднината на поштенскиот сектор. Се намалува
универзалната услуга во делот на писмоносните пратки, но постои тренд на зголемување
на писмоносните пратки преку е –commerce. Исто така, се намалува обемот на пакетите
во рамките на универзалната услуга на пазарот, но се зголемува обемот на пакетите
преку електронска нарачка. Глобално гледано, просечниот обем на поштенски пратки по
тежина се зголемува заради испраќање на сè повеќе пакети по писмоносен пат.

4. Е-ТРГОВИЈАТА И ПОШТЕНСКИОТ СЕКТОР
Електронската трговија често се мисли дека се однесува само на купување и
продавање на производи, со користење на интернет, меѓутоа електронската продажба
се однесува на финансиските и информативните електронски патишта со посредство на
трансакција помеѓу организацијата и која било трета страна. Од тоа следи дека
нефинансиските трансакции, како што се влезните и-меил (e-mail) клиенти и прашањата
од странство преку и-меил (e-mail) порака, изгледа дека и купувачите се аспекти на етрговијата кои и помагаат на организацијата во процесот на истражување на
маркетингот.
Е-трговијата се однесува на трансакцијата со која се занимава организацијата за
продажбата на производите. Интернет маркетингот користи директна поддршка за
продажба на производите. Таа одговорност ја имаат оперативните функции за набавки во
организацијата. Електронската трговија во светски рамки се појавува кон средината на 90тите години од минатиот век, за да во текот на претходната деценија доживее вистински
бум. Притоа, бројот на трансакции и прометот остварен преку интернет продажба во
развиените земји сериозно се приближува до оној остварен од традиционалната
продажба.
Eлектронската трговија придонесува за зголемување на продуктивноста,
намалување на неефикасноста и претставува двигател на економскиот раст во една
земја. Македонија заостануваше на ова поле поради бројни фактори како што се:
долгогодишна ниска интернет пенетрација; малиот број на платежни картички во оптек, а
подоцна и малата застапеност на население кое активно ги користи картичките;
преференции за плаќање во готово; ниска компјутерска писменост; високи банкарски
провизии кои ги дестимулираа големите компании во додавање на овој нов канал на
продажба; мала понуда од интернет трговците итн.
Речиси половина од населението во светот веќе има пристап до интернет, додека
во Македонија стапката на интернет пенетрација изнесува 75.3%. Покрај пристапување од
десктоп, дури 81% од интернет корисниците пристапуваат до интернет од смарт телефон
(ДЗС, 2016), а најчестата активност на интернет корисниците е учество во социјалните
медиуми. Од вкупниот број на корисници со пристап до интернет, 19.3% нарачале/купиле
производи/услуги од интернет во 2016 год. Корисниците најчесто правеле нарачки за
купување на облека и спортска опрема, а потоа на второ и трето место се електронска
опрема и производи за домаќинство. Најмногу од нарачките биле направени од други
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земји во светот – 58.6% (најверојатно од кинеските сајтови кои нудат производи со ниски
цени), потоа домашните трговци – 40.8% и Европа – 20.7%.
Македонците потрошиле речиси 85 милиони евра за купување онлајн, од кои
најголем дел (72.8%) биле потрошени за купувања од странски трговци или 61.9 милиони
евра наспроти 25 милиони евра остварени кон домашните трговци. Два милиони евра или
8% од вредноста на трансакциите остварени кон домашни е-трговци е направена од
странски картички. Ако го гледаме бројот на направени трансакции кон странски етрговци, тој изнесува 56% наспроти 44% кон домашните трговци што укажува на фактот
дека просечната вредност на трансакцијата кон странските трговци е поголема од онаа
кај домашните е-трговци.
Според најновите податоци од Народната Банка на РМ на крајот на 2016 година
имало 711 интернет продажни места, но сè уште отсуствува податокот за тоа колкав дел
од регистрираните е-трговци се истовремено и активни на пазарот на електронска
трговија. Воедно, и покрај тоа што на пазарот има над 1.8 милиони издадени платежни
картички, не постои податок за тоа колкав дел од населението поседува платежна
картичка (имајќи предвид дека едно лице може да поседува повеќе платежни картички).
Во Македонија сè уште нема навика за плаќање со картичка и покрај тоа што постојат
над 20.000 продажни места кои прифаќаат плаќање со картичка, односно 71% од
вкупниот промет со картички е за подигнување готовина од банкоматите.
Остварената вредност на оналајн трансакции направени кон домашните е-трговци
во 2016 година изнесува речиси 1.6 милиони денари што претставува пораст од 36%
споредено со 2015 година. Годишниот пораст во 2016 година е значително помал
споредено со претходните две години односно порастот во 2015 споредено со 2014
година изнесуваше 61%, и над 350% пораст во 2014 споредено во 2013 година.
За разлика од физичките лица, правните лица купуваат повеќе од домашни трговци
отколку од странски, но сепак учеството е многу мало што е и логично, ако се има
предвид дека учеството на издадени платежни картички на правни лица е само 1.5%.
Како што може да се согледа, анализите покажуваат дека дигиталната експанзија
негативно ќе делува на писмоносната комуникација. Но, покрај негативните ефекти кои ги
носи електронската комуникација, неоспорен е и позитивниот ефект кој најмногу ќе
влијае на развој на пакетскиот пазар, кој во одреден дел од извршување на услугата пак
ќе ги користи поштенските услуги. Развојот на интернетот има дополнителен поттик за
развој на поштенскиот и логистичкиот сектор. Брзиот раст на он-лајн купување на стоки
резултира со зголемување на обемот на пакетите, особено за приватните корисници.
Континуираниот динамичен раст во трговијата, особено преку онлајн каналите, допринесе
за дополнителен поттик за поштенскиот сектор. Особено, пакетските услуги, односно
испорака на пакети од компании до приватни корисници, има тековен раст
благодарение на бумот во онлајн шопингот.
Постојната правна рамка на царинските прописи за ослободување од плаќање
царински давачки за стоката купена на далечина која се внесува во државата во
поштенски пратки преку домашните поштенски компании, не создава услови за
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реализација на побарувачката на стоки купени од странство преку интернет. Преку
подигнувањето на износот на вредноста на стоката утврдена за безцарински увоз која
пристигнува како поштенска пратка во меѓународниот поштенски сообраќај, од 45 на 150
евра, или изедначувањето на оваа вредност со вредноста утврдена за безцарински увоз
на стоки за лична употреба во патниот сообраќај (350 ЕУР) би се создале услови за
оптимален и непречен пораст на обемот на меѓународниот поштенскиот сообраќај, кој
претставува важен сегмент за развојот на целокупниот поштенски пазар.
Обемот на пакетите кај давателите на поштенските услуги е во пораст. Давателите
на поштенските услуги на слободниот пазар забележително својата работа ја
концентрираат во делот на обезбедување на услугата пакети што е и очекувано со оглед
на трендот на зголемување на обемот на оваа услуга и на другите пазари на поштенските
услуги под влијание на развојот на електронската трговија. Наведените податоци за
обезбедување на услугата – пакети укажуваат на зголемување на обемот на овие услуги
за 25% во однос на 2014 година.
Вкупните приходи кај давателите на поштенските услуги се зголемиле заради
зголемувањето на поштенско - финансиските услуги. Логистичките и фреид услугите исто
така претставуваат област која делува на зголемувањето на индустријата, со оглед на
позитивните показатели во претходните години. Постои јасен контраст помеѓу опаѓањето
на волуменот на писмата и порастот на пакетите. Додека зголемената интернет
пенетрација ја зголемува стапката на е-супституцијата на писмата,на пример,
дигитализација на корисничките сметки, исто така има и позитивен ефект на физичката
испорака на стоки порачани преку е -трговијата.

5. СОСТОЈБИТЕ ВО РЕГИОНОТ
Употребата на е-трговија на земјите од Балканот е ретка и се подготвуваат многу
студии сè со цел подобрување и пораст на пазарувањето преку интернет. Ситуацијата во
Србија е следна:






Приходите на пазарот "е-трговија" изнесуваат 275 милиони американски долари во
2017 година.
Приходите се очекува да покажат годишна стапка на раст (CAGR 2017-2022) од
11,5%, што ќе резултира со пазарен обем од 475 милиони американски долари во
2022 година.
Најголемиот сегмент на пазарот е сегментот "Електроника и медиуми" со пазарен
обем од 133 милиони американски долари во 2017 година.
Пенетрацијата на корисникот е на 41,2% во 2017 година и се очекува да достигне
59,7% во 2022 година.

Што се однесува за ситуацијата во Босна и Херцеговина со е-трговијата, истата не
е многу развиена. Граѓаните и бизнисмените во БиХ обично не купуваат преку интернет.
Причината за тоа се воочува во реткото користење на платежните картички за интернет
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купување. Интернет пенетрацијата е проценета на 68 проценти (извор: Internet World Stats,
2016). Нема статистички податоци за обемот на електронската трговија во БиХ.
Во Албанија електронска трговија влегува во „златна" фаза. Компаниите пронашле
начин да ги "исклучат" потрошувачите од традиционалните начини на купување, со
вклучување во виртуелниот свет, да понудат сè во реално време и побрзо од
традиционалното купување. Како одговор на светската економска криза, со добивање на
производи и услуги без дополнителни трошоци. Дури и во легислативата во Република
Албанија, донесени се правни промени кои ги „отвораат" портите на овие услуги. Стоки
од лична природа (некомерцијална), купена преку интернет, или испратена на лице од
страна на лице жител надвор од Република Албанија не плаќа царина ако нивната
вредност (вклучувајќи вредноста на транспортните трошоци) е помала од вредноста
еднаква на износот од 150 евра за секоја пратка.

6. ЦЕНОВНИ ПОЛИТИКИ И ПРОБЛЕМИ
Цените за обезбедување на поштенските услуги во Република Македонија може да се
категоризираат на:
-

цени за обезбедување на универзалната услуга и
цени за обезбедување на поштенските услуги на слободен пазар.

Регулацијата на цените за обезбедување на универзалната услуга е уредена со
Законот за поштенските услуги во чија суштина е принципот на регулирани цени со
дефинирање на опфатот на услугите и моделот на ex-ante регулација на цени, како и со
овластување на Агенцијата за пошти да дава претходна согласност за промена на цените
кои ги применува давателот на универзална услуга.
Цените за обезбедување на универзалната услуга треба да бидат:
-

пристапни за сите корисници на услугите независно од географското подрачје
базирани на трошоците за ефикасно обезбедување на универзална услуга,
транспарентни и утврдени на недискриминаторска основа и
еднакви за еднакви услуги на целата територија на Република Македонија.

Давателот на универзалната услуга за секоја промена на цените за обезбедување на
универзалната услуга е должен да поднесе барање до Агенцијата за пошти, при што
барањето треба да биде образложено со анализа на трошоци за да се утврди
вистинската потреба од промена на цените. Агенцијата за пошти може и по службена
должност да побара измена на цените врз основа на показатели добиени од анализа на
пазарот.
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По исклучок, давателот на универзална услуга може да утврди посебни цени за
големите корисници, при што цената за големите корисници треба да биде еднаква за
сите големи корисници кои користат поштенски услуги под еднакви услови.
Останатите даватели на поштенски услуги (даватели со Општо овластување) се
должни резервираните поштенски услуги (пратки за коресподенција и директна пошта со
тежина до 50 грама) да ги обезбедуваат по цена најмалку два и пол пати повисока од
цената по која давателот на универзална услуга ги обезбедува пратките за
кореспонденција од стандардна категорија во првата тежинска стапка. Овие
ограничувања се однесуваат и на услугата за директната пошта.
Токму постоењето на ограничувањата во формирањето на цените за резервираните
поштенски услуги, односно законскиот ценовен монопол кој го штити давателот на
универзалната услуга, е главен проблем во овој сегмент кој е апострофиран од страна
на давателите на поштенските услуги. Надминување на проблемот може да се постигне
со либерализацијата на поштенскиот пазар, односно со завршување на ексклузивното
право за обезбедување на резервирани поштенски услуги на давателот на универзалната
услуга до 31.12.2018 година.
Исто така, како проблем во ценовниот сегмент може да се апострофира и
исклучително бавниот процес на имплементирање на систем за посебно сметководство
кај давателот на универзалната услуга, кој ќе овозможи реална слика за трошковната
ориентираност на цените и ќе отвори можности за имплементација на поинаков модел за
регулација на цени кој ќе биде поедноставен, со помал административен товар за
давателот на универзалната услуга и кој ќе ги следи европските пракси во регулацијата на
цените.
Цените за обезбедување на поштенските услуги на слободен пазар не се регулираат
од Агенцијата за пошти, односно истите ги формираат давателите на поштенските услуги
согласно принципите на пазарната економија.

7. КАРАКТЕРИСТИКИ И ПОТРЕБИ НА КОРИСНИЦИТЕ
Отвореноста на Агенција за пошти во поглед на комуникацијата со корисниците
дава сознанија за нивните реални потреби од поштенските услуги. Од тука, Агенцијата се
труди да биде апсолутно достапна за да им одговори на сите нивни прашања поврзани
со работењето на лиценцираните даватели на поштенски услуги, тука е да ги
информира, советува за тоа како да ја добијат соодветната услуга и секако, доколку
имаат некаков проблем, да ги насочи како правилно да го решат истиот.
Агенцијата за пошти во континуитет го следи и го мери задоволството на
корисниците од поштенските услуги и оттука ја дознава нивната перцепција за тоа каква
услуга добиваат од операторот. Исто така, Агенцијата им дава можност на сите
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корисници на поштенски услуги, доколку не се задоволни од одредена услуга на некој од
поштенските оператори, да поднесат приговори на кои ќе добијат соодветни одговори.

8. ЕКОНОМСКИ ПРЕГЛЕД
Преку анализа на бројот на вработени и вкупните приходи може да направиме
увид во економската значајност и да го следиме трендот, односно општата состојба на
поштенскиот сектор во изминатите 7 години. Податоците се прикажани хронолошки и
посебно за А.Д. Македонска пошта и сите останати даватели на поштенски услуги.
Одделно е прикажана и анализирана и структурата на приходите А.Д. Македонска пошта,
како давател на универзална услуга.

Анализа на бројот на вработени во поштенскиот сектор:
Анализа на бројот на
вработени

Година
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

А.Д. Македонска пошта

2151

2361

2288

2217

2306

2265

2343

Даватели на поштенски
услуги на слободниот
поштенски пазар

239

314

381

466

534

495

655

Вкупен број на вработени
во поштенскиот сектор

2390

2675

2669

2683

2840

2760

2998

Вкупен број на вработени
во Р.М.

659557

639340

657849

685479

696046

705991

723550

0.36%

0.42%

0.41%

0.39%

0.41%

0.39%

0.41%

Сооднос

Бројот на вработени во поштенскиот сектор во 2016-та година изнесува 2,998 лица,
од кои 2,345 се вработени во Македонска пошта, а останатите 655 во компаниите на
останатите даватели на поштенски услуги. Бројот на вработени во Македонска пошта во
однос на 2010-та година е зголемен за 8,93 %, додека бројот на вработени кај останатите
даватели на поштенски услуги за истиот период е зголемен за 174,06 %. Ваквиот показател
кај давателите на поштенските услуги на слободниот пазар покажува дека овој сектор
бележи значителен развој и има големо значење за социјално - економскиот живот во
државата. Бројот на вработените во поштенскиот сектор изнесува вкупно 0.41 % од
вкупниот број на вработени лица во Република Македонија.
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Анализа на приходите од обезбедување на поштенски услуги:

Анализа на
приходите од
поштенски услуги
во однос на БДП

Година
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Македонска пошта
1,456,642,650 1,469,648,176 1,499,371,454 1,522,186,828 1,374,557,745 1,372,713,191 1,358,846,391
- вкупен приход
Даватели на
поштенски услуги
на слободниот
поштенски пазар вкупен приход

495,965,839

590,444,299

484,389,850

727,547,516

833,662,266

661,004,645

716,798,618

Вкупно приходи од
1,952,608,489 2,060,092,475 1,983,761,304 2,249,734,344 2,208,220,011 2,033,717,836 2,075,645,009
поштенски услуги
БДП
Сооднос

424,762,000,000 461,730,000,000 458,621,000,000 499,559,000,000 525,620,000,000 558,240,000,000 598,881,000,000

0.46%

0.45%

0.43%

0.45%

0.42%

0.36%

0.35%

На табелата е прикажано движењето на приходите кај давателите на поштенските
услуги за периодот од 2010-та до 2016-та година (изразено во денари), како и соодносот
со БДП на Република Македонија. Вкупниот приход од сите даватели на поштенски услуги
во 2016-та година изнесува 2,075,645,009 денари и во однос на 2010-та година е зголемен за
6.3 %. Соодносот на вкупно остварените приходи од поштенскиот сектор во однос на БДП
на Република Македонија изнесува 0.35 %. Сепак се забележува дека податоците не
прикажуваат континуиран и стабилен раст во изминативе 7 години, што пак веројатно е
резултат на отсуство на долгорочна стратегија и фокус на вистинските потреби на
клиентите.

Анализа на приходите на давателот на универзалната услуга:
Анализа на приходите на давателот

Година
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на универзалната услуга

2014

2015

2016

995,139

984,895

1,003,900

934,677

924,172

949,352

Пакети

29,083

29,524

26,056

ЕМС

19,527

20,105

17,891

Останати

11,852

11,094

10,601

300,725

275,879

270,373

Приходи од хибридна пошта

25,072

21,635

23,939

Останати приходи

53,622

90,304

60,634

1,374,558

1,372,713

1,358,846

Приходи од поштенски услуги
Писмоносни

Приходи од финансиски услуги

ВКУПНИ ПРИХОДИ (во илјади
денари)

Од податоците може да се забележи опаѓање на вкупните приходи во 2016-та
година за 1,01% во однос на 2015-та година. Од друга страна, се бележи пораст на
приходите од поштенски услуги во 2016-та година како резултат на пораст на приходите од
писмоносни услуги за 2,72%, за сметка на опаѓањето на приходите од пакети и останати
услуги.

9. НОВИТЕ ПРЕКУГРАНИЧНИ УСЛУГИ
Потребите на корисниците на поштенските услуги во сè повеќе дигитална ера на
комуникација, се менуваат и развиваат, така што и поштенските оператори мора да се
приспособат кон тие потреби, со воведување на иновативни нови услуги, како во
домашниот, така и во меѓународниот сообраќај. Традиционалните поштенски услуги сè
почесто добиваат своја електронска замена; главен виновник за нагло опаѓање на обемот
на поштенските пратки.
Еден пример за нови преку гранични, т.е. меѓународни услуги е услуга за
препраќање на меѓународни поштенски пратки, односно обезбедување на „домашна“
адреса на испраќање во земјата на потекло, при што поштенски пратки или пакети може
да се собираат, да се задржат, консолидираат, дигитално да се скенираат или да се
испратат секаде низ светот, врз основа на желбите на корисникот. Некои оператори се
фокусираат само на оваа услуга и истата е единствена која ја нудат, а додека други
поштенски оператори ја нудат како составен дел на нивните меѓународни логистички и
транспортни услуги.
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10. РАЗБИРАЊЕТО ЗА ПОТРЕБИТЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПОШТЕНСКИ
УСЛУГИ
Во поглед на достапноста на сите алатки за ефикасна, иновативна и безбедна
услуга, Агенцијата во соработка со лиценцираните оператори успеа да осигури
оптимални услови за да може да ги задоволи новите потреби на корисниците и да се
доближи до новите трендови кои се еден инпут во обезбедувањето на квалитетна и
безбедна услуга.
Во тој правец, универзалниот давател формираше одделение за грижа на
корисниците, воведе Call Center преку кој полесно се одвива комуникацијата помеѓу
корисниците на поштенските услуги и вработените во Македонска пошта, се воведе online рубрика за следење на интернет пратки, како и го промовира новитетот за следење
на обичните пратки од интернет нарачки преку системот на Македонска пошта преку што
ќе се зголеми сигурноста на овие поштенски пратки и со високо изразена
транспарентност ќе се елиминираат сите сомневања за намерно или ненамерно губење
на пратките од интернет нарачка во Македонска пошта. Во таа насока, сите корисници се
охрабруваат за сите дилеми или незадоволства да се обратат и директно до операторот
да достават он-лајн рекламации на веб страницата на Македонска пошта.
Агенцијата за пошти во соработка со АД Македонска пошта уште во текот на 2014
година ги започна активностите за доставување на домашна адреса на примачот на
пакети до 10 кг. и меѓународни пакети до 20 кг. кои спаѓаат во рамките на универзалната
услуга од страна на давателот на универзалната услуга.
Со воведувањето на достава на пакети на домашна адреса на примачот,
давателот на универзалната услуга во целост ќе ги исполни обврските за обезбедување на
прием, сортирање, пренос и дистрибуција на минималниот пакет на поштенски услуги во
рамките на универзалната услуга со што пакетските услуги кои ги обезбедува ќе станат
поконкурентни на пазарот, особено доколку се има во предвид дека во овој сегмент на
домашниот и светски пазар постои висока конкуренција. Воедно, со воведување на
достава на пакети на домашна адреса на примачите ќе се создадат поголеми услови за
развојот на пакетите кои потекнуваат од електронската трговија.
Можеме да истакнеме дека поштенските оператори се развиваат и вложуваат сѐ
поголеми напори за да ги сфатат промените на пазарот и потребите на своите
потрошувачи.
За уште поголем подем на поштенскиот сообраќај, а со цел да се усогласат
поштенските услуги според европските поштенски стандарди, Агенцијата за пошти
покренува кампања за стандардизирање на македонските поштенски сандачиња. За таа
цел Агенцијата, јавно ќе го презентира стандардот МКС ЕN 13724: 2013 со кој во иднина ќе
се воедначи изгледот, намената, квалитетот и функционалноста на поштенските
сандачиња.
Стандардизирањето на поштенските сандачиња со европските критериуми е
потребна пред сè, заради пораст на квалитетот на поштенските услуги, безбедноста на
доставата (заштита од губење или оштетување), целосна дискреција при доставување на
пратки како и ефикасноста на персоналот кој ја врши доставата.
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Со идеја сликовито да ја доближиме оваа информација до граѓаните на
Република Македонија, сакаме преку оригинална илустрација да оставиме уникатен
печат на оваа активност. Всушност, преку колор илустрација ќе биде доловен мотив од
повеќе станбени згради и приватни куќи пред чии влезни врати или пак дворни места ќе
има еднакви, стандардизирани поштенски сандачиња.
Преку ваквиот униформиран изглед на поштенските сандачиња, на сите граѓани и
сликовито ќе им ја доловиме новината за стандардизирање на „металните чувари“ која е
неопходна за да се обезбедат навремени и сигурни поштенски услуги.

11. ПЛАНОВИ ЗА ИДНИНАТА
Можностите за комуникација во последните десетина години се сосема изменети,
при што предност секако има електронската комуникација. Трендот на опаѓање на
поштенските услуги се покажува и во обемот на поштенските пратки кај сите даватели на
македонскиот поштенски пазар, односно обемот во 2011 година изнесувал 53,382,797
пратки, додека во 2016 година е 45,198,348, односно пад од дури 15,4 %.
Според статистиките дадени погоре (во делот 3) континуирано опаѓа обемот на
поштенски пратки кај давателот на универзалната услуга од 2013 година па наваму, но и
кај другите поштенски оператори. Со сигурност може да се очекува дека овој тренд на
опаѓање ќе продолжи и во иднина, посебно кај писмоносните пратки до 2 килограма.
Оптимистична насока за развивање на поштенскиот пазар се очекува во делот на
мали пакети, односно пратки кои произлегуваат од е – трговија и онлајн купување, кое
станува сè поактуелно и во Република Македонија (особено доколку се земат во предвид
последните официјални бројки дека 1,5 милион жители на Македонија користат
интернет).
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