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Бојаџиев И. М., Петрески М., Атанасова Т.,
Универзитет Американ Колеџ Скопје

Македонија Мегалополис 2020
Вовед
Во 2018–та година Марјан Бојаџиев објави публицистички напис „Македонија Мегалополис“ 1. Во
декември 2019–та година во МАНУ се одржа тркалезна маса во организација на Центарот за стратешки
истражувања.
Овој труд е продолжение на идеите презентирани во 2018 и 2019–та година, во контекст на
развојот на Северна Македонија.

Основни хипотези
Основни хипотези на овој труд се следните:
• Бројот на население се намалува и слободно можеме да кажеме „Македонија исчезнува“.
Имаме негативен природен прираст на кој му се додава механичкиот одлив.
• Куповната моќ во Македонија е околу една третина од европската. Номинално, имаме средна
класа, но нејзината куповна моќ е ограничена.
• Постои голема нееднаквост помеѓу Скопје и внатрешноста, и тоа според: 1) демографскиот
прираст, 2) БДП, 3) платите и куповната моќ.
• Можеби решението на горенаведените проблеми лежи во еден единствен одговор:
Македонија Мегалополис! Според овој концепт, целата Република Северна Македонија се
третира како една голема урбана зона, еден Мегалополис.
• За да се поттикне економскиот развој а со тоа и развојот на целиот општествен живот во
регионите, јавната администрација треба да се пресели од Скопје во десет градови: Тетово,
Гостивар, Охрид, Битола, Прилеп, Велес, Штип, Кочани, Струмица и Куманово, со Скопје како
главен град во кој останува Претседателот на државата, Собранието, Министерството за
надворешни работи и можеби Министерството за здравство.
• На овој начин БДП во регионите би се зголемил за 15% поени.
• Со економски развој се постигнува хармонизација на квалитетот на живот. Со општествен развој
се отвора нова перспектива која ќе влијае на задржување на населението во внатрешноста, па
дури и на повратни миграциони процеси.
• За да функционира Македонија Мегалополис, потребна е изградба на патна инфраструктура.
Вредноста на оваа инвестиција изнесува околу три милијарди евра, односно одговара буџетски
дефицит во период од десет години.
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I Македонија исчезнува
Во трудот од 2018 година направив аналогија помеѓу бројот на ученици во основно и средно
образование и дојдов до следниот заклучок:
Македонија бележи стапка на намалување на бројот на ученици до 2,5% поени годишно.
Ако се спроведе истиот тренд на бројот на вкупното население, тогаш произлегува дека
Македонија има 1,596,000 жители.
Табела бр.1 Ученици во основно образование2
Ученици
2005/2006

235,691.00

2006/2007

231,497.00

4,194

1.78%

98.22%

2007/2008

222,359.00

9,138

3.95%

96.05%

1,908,140

2008/2009

216,180.00

6,179

2.78%

97.22%

1,855,116

Население во МК 2012

2,022,547
1,986,557

2009/2010

210,381.00

5,799

2.68%

97.32%

1,805,353

2010/2011

204,439.00

5,942

2.82%

97.18%

1,754,363

2011/2012

198,856.00

5,583

2.73%

97.27%

1,706,453

2012/2013

191,051.00

7,805

3.92%

96.08%

1,639,476

2013/2014

192,165.00

-1,114

-0.58%

100.58%

1,649,035

2015/2016

185,992.00

6,173

3.21%

96.79%

1,596,062

2.59%
78.91%

78.91%

Ситуацијата постојано се влошува и во 2019 за првпат имаме негативен природен прираст од –
601 лице. 3
Графикон бр.1: Природен прираст во апсолутни бројки
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Надолниот тренд од претходниот график пресметан според метод на најмали квадрати
дава црна прогноза за Македонија бидејќи до 2020 година населението ќе се намали за

-211,538

Се разбира, жалосно е во дваесет и првиот век да нагаѓаме колкаво е вкупното население
и да се надеваме дека наскоро ќе имаме попис.

Ситуацијата драматична и ако се анализира регионално. Еве ги нашите „идни главни градови“ и
како е прирастот во нив:
Графикон бр. 2: Природен прираст по регионални центри4

II Македонија како земја со среден доход
Средната класа е доминантен двигател на современите економии. Постојат разни дефиниции,
што е всушност средна класа од аспект на приходи, социјален статус, образование и т.н.5 За потребите
на овој текст ќе ја користиме економската анализа на средните 60% од аспект на приходот. Средната
класа, мерена според уделот на средните 60% (оние што се протегаат од најсиромашните 20% до
најбогатите 20%) има стагнантна тенденција, со набљудуван пад до 2010 и сосем благ раст во периодот
потоа.
Македонија е една од најсиромашните земји во Европа. БДП по глава на жител на Северна
Македонија во 2018–та година изнесувал само 38 % од ЕУ.
Графикон бр. 3 БДП на ЕУ и земји кандидати6
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Според една анализа, „македонското општество е сиромашно во финансиска смисла, т.е. не
постојат значителни проблеми кај нееднаквоста на доход освен на самиот врв на дистрибуција на
доход.“7
Притоа има подобрување на Gini коефициентот и тоа од „40,9% на 31,9%, што претставува
значително опаѓање во период од осум години, додека С80/С20 има уште поголемо намалување од
11,3 на 6,2“.8
Македонија е социјална држава. Без социјалните трансфери состојбата ќе беше драматично
полоша, односно сегашната стапка на сиромаштија од 21,9% би изнесувала дури 40,8% без социјалните
трансфери.9
Структура на платите
Во 2019 и 2020г. имаме зголемување на просечната и минималната плата како резултат на
сет од владини политики. Останува фактот дека просечната плата не е добар индикатор на животниот
стандард. Според професор Марјан Петрески, медијална плата во Македонија е 18,000 денари, и 75%
од вработените земаат плата која е пониска.10
Графикон бр. 4: Удел на средните 60% во македонското општество11

Табела бр. 2: Структура на доход по квинтили12
Квинтили

Македонија

Италија

Хрватска

I

7.10%

6.23

7.2

II, III & IV

55.72%

52.05

54.4

37.18%

41.86

38.4

V

Структурата на платите во последните пет години има исклучително позитивен тренд.
Ниските примања (прв квинтил) се преполовени од 65% на 35,7%. Средните примања се скоро
двојно зголемени од 30% на 55,7%, и ова веројатно се должи на агресивната политика на Владата за
зголемување на минималната плата.
9
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Графикон бр.5 Структура на платите 2019–та во однос на 2014–та година

III За регионите во Република Северна Македонија13
Република Северна Македонија страда од концентрација на население, стопанска активност и
културни активности во скопскиот регион. Скопје опфаќа 30% од населението со 40% од БДП.
Сите региони, освен Скопскиот, се во опаѓање од аспект на емиграција и природен прираст, што
е видливо од следната мапа:
Мапа бр. 1: Природен прираст и миграциско салдо
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Регионалниот диспаритет може да се види од следните бројки, кои покажуваат дека само
Скопскиот регион има повисок БДП и повисока плата од државниот просек (Индекс 116 односно
Индекс 129, соодветно).
Графикон бр. 6: Просечна плата по региони

Графикон бр. 7: БДП по глава на жител по региони
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Како би влијаела дисперзијата на јавната администрација во регионите?
Да почнеме со платите. Тие изнесуваат 30,6% од 239,7 милијарда денари14, односно 73,348
милијарда денари. Доколку успееме 50% од овие плати да извадиме надвор од Скопје, тој износ би
изнесувал 36,674, кој со фактор на мултипликација од најмалку 1,5 би влијаел на зголемувањето на
БДП на регионите надвор од Скопје за 15,07%.
Табела бр.3: Пресметка на влијанието на БДП
MKD239,700

Буџет расходна страна

30.60%

Процент на плати

MKD73,348

Плати јавна администрација

36,674

Цел: да успееме 50% од платите на администрација да ги извадиме од Скопје

1.5

Фактор на мултипликација

MKD55,011

Мултиплициран ефект на БДП

9.25%

Процент од БДП

15.07%

Процент на БДП на регионите надвор од Скопје

IV Македонија Мегалополис: Скопје и десет регионални центри
Претходно видовме дека Скопје е единствен регион кој има одржлив развој. Ако ја гледаме
цела Македонија како Мегалополис, тогаш има шанси да успее идејата за одржлив развој, креирање
на работни места, зачувување на животната средина и овозможување на сите граѓани да живеат
во метропола. Македонија е, и Македонија треба да се гледа како Мегалополис, ако се спореди со
следните градови или области:
Табела бр. 4: Метрополис области
Град/Метрополитна област (за Скопје е земена цела Македонија како област)
км 2

Жители Град

Жители Област

Скопје, Македонија

25,713

687,086

2,022,547

Чикаго, Илиноис, Метро област

28,163

2, 695, 598

9,472,676

Париз, Франција, Метро област

17,174

2,200,000

12,405,426

Соодветно на ова, предлогот е Македонија да се третира како Мегалополис - метрополитна
област со десет урбани центри (по околу 100.000 жители) и 85 општини.
Прво, десетте урбани центри се градовите кои имаат потенцијал да станат регионални центри,
односно Тетово, Гостивар, Охрид, Битола, Прилеп, Велес, Штип, Кочани, Струмица, Куманово. Второ,
метрополата (урбан центар) – Скопје, кој не преминува 40% од населението. Третиот сегмент се
однесува на транспортот, кој одговара на метропола (метрополитен транспорт). Тоа значи поврзување
со брзи автопати и брзи возови помеѓу Скопје и 10–те градови - регионални центри, како и на
регионалните центри и помалите населени места со магистрални патишта.
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Сообраќајно поврзување во рамките на мегалополис област
Се наметнува прашањето зошто десет градови? Избрани се градовите што можат да станат
регионални центри.
Така, на пример, Тетово и Гостивар веќе функционираат како еден центар.
Охрид може да стане регионален центар за Струга, Дебар, Кичево и Ресен, особено доколку се
изгради патна инфраструктура која би овозможила за 30 минути да се стигне од наведените места до
Охрид (ќе треба да се заврши коридорот 8 кој исто така има меѓудржавен карактер).
Во однос на Битола, Прилеп и Велес - тие би биле регионални центри за селата во таа околина.
Штип како регионален центар би ги опфатил и Св. Николе и Радовиш, додека Кочани би бил регионален
центар до границата со Бугарија (Берово, Делчево).
Струмица би ги опфатила сите населени места во околината до Радовиш.
Куманово би ги опфатил Крива Паланка и Кратово.
Беше потенцирано дека за дел од делниците станува збор за меѓународен пат. Идејата е дека за
„меѓународен пат“ може да се добие финансирање од меѓународни донатори. Со ваква проекција,
Македонија треба да оди на буџетска политика за нулти дефицит во тековниот биланс, а сегашното
ниво на околу 300 милиони евра годишно да се троши само за рефинансирање на инфраструктурата.
Табела бр. 5: Спецификација на инвестиции во патишта 15
Меѓународен

Квалитет

мил.еур

км

Вкупно

Фактор 50%

Кичево Охрид

Да

автопат

57

11.000

627.000

627.000 €

Гостивар Кичево

Да

автопат

45

11.000

495.000

247.500 €

Тетово Јажинце

Да

магистрален

28

2.540

71.120

35.560 €

Страцин Кратово

Не

магистрален

22

2.540 €

55.880

55.880 €

33,5

690

23.115

23.115 €

8

560

4.480

4.480 €

43,2

7.700

332.640

166.320 €

511.280

511.280 €

Градско Прилеп

Не

Раброво Валандовско

Не

магистрален

Прилеп Битола

Да

автопат

Штип Струмица

Не

автопат

66,4

7.700

Штип Кочани

Да

магистрален

32,8

2.540

83.312

41.656 €

139.700

69.850 €

144.780

72.390 €

Кочани Делчево

Да

магистрален

55

2.540

Кочани Берово

Да

магистрален

57

2.540

Куманово Крива Паланка

Да

автопат

58

7.700

446.600

223.300 €

Охрид Битола

Не

автопат

89

7.700

685.300

685.300 €

Дебар Струга

Не

магистрален

52

2.540

132.080

132.080 €

Дебар Маврово

Да

магистрален

46

2.540

116.840

58.420 €

Прилеп Крушево

Не

магистрален

32

2.540

81.280

81.280 €

3.950.407
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V За јавната администрација во Република Северна Македонија
Јавната администрација останува еден од најпосакуваните сектори за вработување во државата
што главно се должи на сигурноста на работното место. Изразено во бројка, според Годишниот
извештај од регистарот за вработените во јавниот сектор16, во 2019г. 132,900 лица имале заснован
работен однос во една од 1,324-те активни државни институции. Според нашата проценка за бројот на
население (од 1,596,000), тоа би изнесувало 8,32% од вкупниот број жители.
Во извештајот се анализира и бројот на вработени во јавна администрација на ниво на општина.
Во нашиот иден метрополитен центар - Скопје имало 8,098 вработени во општинската администрација
и сите државни институции основани од општината, што изнесува 15,97 на 1000 жители. За споредба,
во десетте регионални центри, состојбата е следна:
Табела бр. 6: Вработени во државната администрација
Општина

Број на вработени во државна
администрација

Вработени во администрација на 1000 жители

Скопје

8,098

15,97

Тетово

2,775

32,05

Гостивар

1,629

20,10

Охрид

2,008

36,02

Битола

2,348

24,62

Прилеп

1,945

25,34

Велес

1,315

23,86

Штип

1,393

29,14

957

25,12

Кочани
Струмица

1,653

30,23

Куманово

3,043

28,85

Иако бројот на вработени на 1000 жители изгледа дека е најмал во Скопје, треба да се има на ум
дека ова се должи на фактот што статистиката ги опфаќа само институциите што ги формираат самите
општини (вкупно 794 од кои 40 се од град Скопје). Да не заборавиме дека најголем број од останатите
државни институции (вкупно 530) основани од Републиката (70), Владата (432), Собранието (27) и
Претседателот (1) се наоѓаат во Скопје.

VI Комплементарни (или алтернативни) политики за регионален

економски развој

Непобитен факт е дека еден од најголемите проблеми на денешницата е нееднаквата
дистрибуција на сите средства и цел капитал со којшто располагаме. Ова го потврдува и Извештајот
на УНДП за човечки развој од 2019. Тој целосно го носи соодветниот поднаслов: нееднаквостите во
човековиот развој во 21 век.17
Од истата идеја за нееднаквоста и потребата за рамномерен развој потекнува и кохезионата, или
уште - регионална, политика на ЕУ. Итноста и важноста на овој аспект за развојот на ЕУ се гледа од
средствата коишто таа ги одвојува за оваа политика, а тоа се 32,5% од вкупниот буџет на ЕУ.
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Со цел да се поистоветат нашите политики со Европската „acquis communautaire“ и да ја
пресликаме кохезионата политика во рамките на државата и за да се зајакнат капацитетите на
регионите и единиците на локалната самоуправа, нашата земја ја вовела политиката на регионален
развој. Најважен нејзин елемент е Законот за рамномерен регионален развој донесен во 2007 година18,
а во однос на негова имплементација, донесена е и Стратегија за рамномерен регионален развој за
десетгодишниот период 2009-2019.19 Според одредена анализа објавена во 2017 година, напредокот
кон постигнување на целите на оваа политика е ограничен.20
Се чини дека целите на донесениот Закон за рамномерен регионален развој не се разликуваат
многу од целите на Мегалополис. Меѓу другото, тие опфаќаат:
• рамномерен и одржлив развој на целата територија на Република Македонија, заснован врз
моделот на полицентричен развој;
• намалување на диспаритетите меѓу и во рамките на планските региони и подобрување на
квалитетот на животот на сите граѓани.
Според Законот, државата има обврска да издвојува минимум 1% од БДП за поттикнување на
политиката на регионален рамномерен развој. Средствата за финансирање на проектите за развој
на планските региони се распределуваат по плански региони, во согласност со класификацијата на
планските региони според степенот на развиеноста.
Првичните цели на Стратегијата биле да се постигне годишна стапка на развој од 6.5%, просечниот
БДП по жител да достигне 50% од просекот на ЕУ во 2019 година; најмалку развиениот плански регион
во Република Македонија да има БДП по жител не понизок од 35% од просекот на ЕУ во 2019 година, и
разликата во БДП по жител на најразвиениот и најмалку развиениот плански регион да не надминува
2,5 пати во 2019 година.
Поради ваквите преамбициозни очекувања, Владата направила ревизија на целите во 2014:
наместо просечниот БДП по жител да достигне 50% од просекот на ЕУ, таа проекција е намалена на
42% од просекот на ЕУ.
Соодветно, доколку доследно се спроведе оваа стратегија, говориме за околу 100 милиони евра
годишно кои можат да се искористат за унапредување на регионалниот развој. Овој износ може многу
да биде во функција на регионализација и спроведување на проектот Македонија Мегалополис.
Стратегијата 2009-2019 е „наоружена“ и со квантитативни индикатори за ефикасност како на
пример:
Табела бр. 7
Селектирани Индикатори

2007

2009

2013

(очекувано)

Просечен регионален БДП по глава на
жител

(30% од ЕУ)

8.424€ (35% ЕУ)

9.500€ (36% ЕУ)

50% ЕУ

Разлика во БДП по глава на жител на
најразвиениот и најмалку развиениот

3, 47 пати

3, 32 пати

2, 94 пати

3 пати
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Заклучоци
1) Република Северна Македонија има сериозен демографски проблем. Сите
региони освен Скопскиот се во процес на опаѓање на населението.
2) Структурата на платите во Република Северна Македонија е многу поповолна
во последните пет години со зголемување на класата на средни приходи на
57% и преполовување на класата на ниски примања. Авторите препорачуваат
натамошна анализа во доменот на структурата на расходите и анализа од аспект
на Енгеловите закони.21 Според некои сознанија, сегашната потрошувачка
кошничка сè уште асоцира на ниско развиена земја со доминација на трошоците
за храна.
3) Регионалните диспаритети во државата се значајни според БДП по глава на жител
и просекот на платите. Доколку се прифати концептот Македонија Мегалополис,
се создаваат можности за раст на БДП во регионите за 15%.
4) За да се поттикне економскиот развој а со тоа и развојот на целиот општествен
живот во регионите, јавната администрација треба да се пресели од Скопје во
десет градови.
5) Авторите препорачуваат во следно истражување да се направи оперативен план
за етапна миграција на администрацијата.
6) За да функционира Македонија Мегалополис потребна е изградба на патна
инфраструктура. Вредноста на оваа инвестиција изнесува околу три милијарди
евра, односно одговара на буџетски дефицит во период од десет години.
7) Алтернативно, со Македонија Мегалополис, или уште подобро комплементарно
со неа, би било спроведувањето на Законот и Стратегијата за регионален развој
која подразбира вложување од 1% од БДП годишно
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Иван Спасовски,
Државен завод за статистика на Република Северна Македонија

Индикатори за квалитет за навременост и прецизност на
статистичките податоци
1. Вовед
Државниот завод за статистика (ДЗС) произведува и дисеминира официјални статистички
податоци за македонската економија и општество како основа во процесот на донесување одлуки
базирани врз квалитетни информации.
Квалитетот се дефинира како „севкупност на особини и карактеристики на производот или
услугата што се темели на неговата способност да ги задоволи наведените или имплицираните
потреби“ (ISO 8402:1986) или „степен до кој сетот на својствени карактеристики ги исполнуваат
барањата“ (ISO 9000:2005).
Квалитетот на статистичките резултати се мери до степен до кој статистичките податоци се
релевантни, точни и веродостојни, навремени и прецизни, доследни и споредливи, достапни и јасни,
односно според принципите од 11 до 15 од Кодексот за работа на европската статистика (2017).
Индикаторите за квалитет се специфични и мерливи елементи и во статистичката пракса се
користат за карактеризирање на квалитетот на статистиките. Тие го мерат квалитетот на статистичките
производи или процеси. Со индикаторите за квалитет се споредува квалитетот помеѓу различните
статистики и различните временски периоди.
Индикаторите за квалитет се користат за информирање на корисниците за квалитетот на
статистиките и вклучуваат квалитативни интерпретации за квалитетот.

2. Опфат
Во индикаторите за квалитет, при пресметката, вклучени се сите објавени соопштенија и тематски
публикации на Државниот завод за статистика во референтните години од 2016 до 2019 година.
Бројот на објавени соопштенија и тематски публикации, во периодот 2016-2019 година, се движи
од 343 до 360. Во 2019 година тој број е 360, што е зголемување од 5.0% во однос на 2016 година и
3.4% во однос на 2018 година.
Тематските публикации се објавуваат во печатена форма и/или во форма на табели во базата на
податоци МАКСтат.
ДЗС, согласно Стратегијата за дисеминација, ќе го намалува бројот на печатени публикации
а податоците ќе ги објавува во базата на податоци МАКстат. Така, бројот на печатени тематски
публикации, од 23 во 2016 година се намали на 5 во 2019 година.
Во пресметката на индикаторите не се вклучени објавените повеќедоменски публикации.
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Графикон бр. 1: Број на соопштенија и тематски публикации

3. Анализа на навременоста и прецизноста на објавените статистички
податоци на ДЗС
3.1 Временска разлика до првите резултати (TP1)
Под временска разлика до првите (проценетите/претходните) резултати се подразбира број на
денови од последниот ден од референтниот период, на статистичките податоци во статистичкото
истражување, до денот на објавување на првите резултати во соопштенија во тековната година.
Соопшенијата со први резултати ги вклучуваат објавените проценети и/или претходни податоци.
Вкупната просечна временска разлика до првите резултати во соопштенијата во периодот 20162019 година се движи помеѓу 144-156 денови. Најмала временска разлика до првите резултати во
соопштенијата од 144 денови има во 2017 година а најголема од 156 денови во 2019 и 2016 година.
Графикон бр. 2 Временска разлика до првите резултати во соопштенија

19

Предизвици на официјалната статистика
во ерата на глобализација и дигитализација

Бројот на соопштенија со први резултати според периодиката на објавување во 2016, 2017, 2018
и 2019 година изнесува по:
•
•
•
•

3 месечни соопштенија,
2 тримесечни соопштенија,
4 годишни соопштенија и
2 повеќегодишни соопштенија (само во 2017 година).

Просечната временска разлика до првите резултати изнесува 40 денови за месечните соопштенија
и 63 денови за тримесечните соопштенија во 2016, 2017, 2018 и 2019 година.
За годишните соопштенија, просечната временска разлика до првите резултати, се движи помеѓу
288-290 денови во периодот 2016-2019 година.
Просечната временска разлика до првите резултати за повеќегодишните соопштенија изнесува
94 денови во 2017 година и се однесува на Пописот на продажните капацитети во трговијата на мало и
на Пописот на угостителските капацитети.
Графикон бр. 3 Временска разлика до првите резултати во соопштенија, по периодика

3.2 Временска разлика на објавување на податоците на првите резултати (TP3.11)
Под временска разлика на објавување на податоците на првите (проценетите/претходните)
резултати се подразбира број на денови помеѓу датумот на објавување и датумот на планираното
објавување на податоците на првите резултати во соопштенија во тековната година.
Вкупната временската разлика на објавувањето на податоците на првите резултати во соопштенија
изнесува 0.0 денови во 2016, 2017, 2018 и 2019 година.
Временската разлика на објавувањето на податоците на првите резултати за месечните,
тримесечните, годишните и повеќегодишните соопштенија изнесува 0.0 денови во 2016, 2017, 2018
и 2019 година.
Временската разлика на објавувањето на податоците на првите резултати, вкупно и по периодика,
во 2016, 2017, 2018 и 2019 година покажува дека соопштенијата се објавени на планираниот датум на
објавување.
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Табела бр. 1 Временска разлика на објавување на податоците на првите резултати
Година на
објавување

Соопштенија
Вкупно

месечни

тримесечни

полугодишни

годишни

повеќегодишни

2016

0.0

0.0

0.0

-

0.0

-

2017

0.0

0.0

0.0

-

0.0

0.0

2018

0.0

0.0

0.0

-

0.0

-

2019

0.0

0.0

0.0

-

0.0

-

3.3 Временска разлика до дефинитивните резултати (TP2)
Под временска разлика до дефинитивните резултати се подразбира број на денови од последниот
ден од референтниот период, на статистичките податоци во статистичкото истражување, до денот на
објавување на дефинитивните резултати во соопштенија и тематски публикации во тековната година.
Вкупната просечна временска разлика до дефинитивните резултати во соопштенијата и тематските
публикации во периодот 2016-2019 година се движи помеѓу 213-233 денови.
Најмала временска разлика до дефинитивните резултати во соопштенијата и тематските
публикации од 213 денови има во 2016 година а најголема од 233 денови во 2018 година.
Вкупната просечна временска разлика на првите резултати и на дефинитивните резултати не се
споредува.
Графикон бр. 4 Временска разлика до дефинитивните резултати во соопштенија и тематски
публикации

Просечната временска разлика до дефинитивните резултати во соопштенијата во периодот 20162019 година се движи од-до:
• 37-38 денови за месечните соопштенија,
• 47-54 денови за тримесечните соопштенија,
• 61-90 денови за полугодишните соопштенија,
• 227-261 ден за годишните соопштенија и
• 244-392 денови за повеќегодишните соопштенија.
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Просечната временска разлика до дефинитивните резултати во тематските публикации во
периодот 2016-2019 година се движи од-до:
• 290-300 денови за годишните тематски публикации и
• 381-662 денови за повеќегодишните тематски публикации.
Во тематските публикации вообичаено се објавуваат дефинитивните резултати на податоците од
статистичките истражувања.
Повеќегодишните соопштенија и тематски публикации, по години, имаат поголеми отстапувања
во просечниот број на денови, што е резултат на различната периодика на објавување на податоците
од повеќегодишните статистички истражувања (2-годишни, 3-годишни, 4-годишни, 5-годишни и над
5-годишни).
Графикон бр. 5 Временска разлика до дефинитивните резултати во соопштенија и тематски
публикации, по периодика

3.4 Временска разлика на објавување на податоците на дефинитивните резултати
(TP3.12)
Под временска разлика на објавување на податоците на дефинитивните резултати се подразбира
број на денови помеѓу датумот на објавување и датумот на планираното објавувањето на податоците
на дефинитивните резултати во соопштенија и тематски публикации во тековната година.
Вкупната временската разлика на објавувањето на податоците на дефинитивните резултати во
соопштенија и во тематски публикации во периодот 2016-2019 година се движи од -0.7 до 0.3 денови.
Временската разлика на објавувањето на податоците на дефинитивните резултати за месечните,
тримесечните, полугодишните, годишните и повеќегодишните соопштенија изнесува 0.0 денови во
2016, 2017, 2018 и 2019 година.
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Временската разлика на објавувањето на податоците на дефинитивните резултати за:
• годишни тематски публикации се движи од -2.3 денови во 2017 година до 1.2 денови во 2016
година и
• повеќегодишни тематски публикации се движи од -1.3 денови во 2017 година до 0.7 денови
во 2018 година.
Временската разлика на објавувањето на податоците на дефинитивните резултати, вкупно
и по периодика, во 2016, 2017, 2018 и 2019 година покажува дека соопштенијата се објавени на
планираниот датум на објавување.
Табела бр. 2: Временска разлика на објавување на податоците на дефинитивните резултати
Година на
објавување
2016

Соопштенија
Вкупно

месечни

тримесечни

0.3

0.0

0.0

полугодишни

Тематски публикации
годишни

0.0

0.0

повеќегодишни
0.0

годишни

повеќегодишни

1.2

-1.0

2017

-0.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-2.3

-1.3

2018

-0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-0.9

0.7

2019

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-0.1

-

4. Оцена на навременоста и прецизноста на објавените статистички
податоци на ДЗС
4.1 Навременост на објавените статистички податоци
Првите резултати објавени во соопштенијата на ДЗС во периодот 2016-2019 година се објавени на
планираниот датум на објавување.
Дефинитивните резултати објавени во соопштенијата на ДЗС во периодот 2016-2019 година се
објавени на планираниот датум на објавување.

4.2 Прецизност на објавените статистички податоци
Временската разлика на објавувањето на податоците на првите резултати, вкупно и по периодика,
во 2016, 2017, 2018 и 2019 година покажува дека соопштенијата се објавени на планираниот датум на
објавување.
Временската разлика на објавувањето на податоците на дефинитивните резултати, вкупно
и по периодика, во 2016, 2017, 2018 и 2019 година покажува дека соопштенијата се објавени на
планираниот датум на објавување.
Дефинитивните резултати објавени во тематските публикации на ДЗС во периодот 2016-2019
година отстапуваат од планираниот датум и временската разлика на објавувањето на податоците за
годишните тематски публикации се движи од -2.3 денови во 2017 година до 1.2 денови во 2016 година
а за повеќегодишните тематски публикации се движи од -1.3 денови во 2017 година до 0.7 денови во
2018 година.
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Графикон бр. 6: Временска разлика на објавување на податоците на првите и дефинитивните
резултати

Во 2016 година, 96.5% од вкупно објавените соопштенија и тематски публикации се објавени
пред/на планираниот датум на објавување, а 3.5% се објавени по планираниот датум на објавување.
Во 2017 година, 96.9% од вкупно објавените соопштенија и тематски публикации се објавени
пред/на планираниот датум на објавување, а 3.1% се објавени по планираниот датум на објавување.
Во 2018 година, 97.1% од вкупно објавените соопштенија и тематски публикации се објавени
пред/на планираниот датум на објавување, а 2.9% се објавени по планираниот датум на објавување.
Во 2019 година, 97.8% од вкупно објавените соопштенија и тематски публикации се објавени
пред/на планираниот датум на објавување, а 2.2% се објавени по планираниот датум на објавување.

Користени знаци
- = нема појава
% = учество

Извори на податоци

Државен завод за статистика (www.stat.gov.mk):
• Програма за статистички истражувања
• Методолошка документација за статистичките истражувања
• Базата на податоци МАКСтат
• Календар на објавување

Користена литература
ESS Handbook for quality reports, 2014 (Eurostat)
ESS Quality and performance indicators (QPI), 2014 (Eurostat)
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Проф. д-р Благоја Маркоски,
УКИМ, Природно математички факултет, Институт за географија
Филип Маркоски , УКИМ, ФИНКИ, студент

Анкетни листови за статистика на школскиот образовен систем
Вовед
Процесот на собирање податоци (за било која појава) е основа за формирање и на квантитативна
и на квалитативна статистичка документација. Има сектори, каде статистичката појава не може да биде
опфатена во целост, а во други (поради организациската поставеност) евиденцијата може да биде
сеопфатна. Во случајов станува збор за статистика на школскиот образовен систем, каде појавата има
можност да биде опфатена во целост. Во контекст на тоа се презентирани процесите на: -изработка
на анкетни листови; -собирање на податоците; -внесување на податоците во системот; -ажурирање на
податоците и -искористување на податоците за анализа на образовниот систем (Маркоски Б. 2011).
Генерално, истражувањето се базира на идентификација и евиденција на податоци за образовните
институции во основното и средното образование.

Изработка на анкетни листови (прашалник) за статистика на школскиот
образовен систем
Евиденцијата на податоците за образовните институции во основното и средното образование во
основа ја води ресорното министерство за образование, а (може да се каже дека) помал дел е присутен
во редовната статистика. Од нашата (посебна) перцепција и набљудување на образовниот систем (кај
нас) генерално се заклучува дека евиденцијата и статистиката на истиот нее комплетна и сеопфатна,
така што се појави идеја за третман на овој систем во рамки на посебен географски информациски
систем (што во голема мера кореспондира со статистиката). За непосредна реализација на таков
систем како императив се постави првиот проблем, односно, собирањето на податоци (Маркоски Б.
2011).
Во недостаток на систематска база на податоци за образовните институции се пристапи кон
изработка на анкетни листови за статистика на школскиот образовен систем. Изработката на анкетните
листови се одвиваше во три фази (Маркоски Б. 2002).
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Првата фаза (на изработка на анкетни листови за образовните институции од основното и
средното образование) e базираna на интуитивноста на авторот (неговите познавање и искуства
во образовниот систем), така што е составен прашалник со околу 80 барани информации (за секоe
училиште поединечно). Поради присуството на размислата дека прашалнокот нее комплетен
пристапено е кон втора фаза на негово подобрување.
Втората фаза на подобрување претпоставуваше проверка на прашалникот на терен (непосредна
комуникација со училиштата, даватели на податоци). Заради постигнување на посериозен пристап и
подобрување на прашалникот од првата фаза со асистенција на Инспекторатот за образование истиот
беше испратен на проверка во околу 30 училишта низ државата (разни средини). За релативно разумен
период од околу две седмици прашалниците беа собрани и од нив беа идентификувани околу 20-ина
нови прашања и информации кои треба да се соберат, така што втората верзија на анкетните листови
(прашалникот) се прошири на околу 100-ина информации.
Третата фаза (по истиот принцип) опфати уште една проверка на подобрениот прашалник (од
втората фаза) во околу 30-ина други училишта, така што врз основа на повратните информации
прашалникот беше надополнет со уште 21 барана информација, односно анкетните листови
(прашалниците) за статистика на образовните институции од основното и средното образование
добија дефинитивна форма од 121 барана информација.
Во продолжение е презентирана дефинитивната форма и содржина на анкетните листови за
статистика на образовните институции од основното и средното образование (Маркоски Б. 2002).
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Собирање на податоците за статистика на школскиот образовен систем
Собирањето на податоци се реализира, така што дефинитивно оформените анкетни листови
(прашалници) за статистика на образовните институции со помош на Инспекторатот за образование
се доставија до сите институции (училишта) од основното и средното образование во Република
Македонија. Изворно пополнетите прашалници во период од околу две седмици се собрани во
аналогна форма (бидејќи не се сите даватели на податоци поврзани електронски). Станува збор
за целосен опфат на давателите на услуги (во моментот на истражување) од околу 1200 училишта
(Маркоски Б., Даскаловски В., Стојменов С., Чабуковски В., Атанасовски П., Петков З. 2001).
Мора да се спомне дека помал дел од податоците се собрани низ процес на картометрирање
(Србиноски З., Маркоски Б. 2009) како на пример географски координати на локацијата на училиштето,
бидејќи лицата даватели на податоците не го поседуваат конкретниот податок, ниту се во можност да
го одредат, така што базата на податоци покрај со динамички и менливи податоци располага и со
статички или условно неменливи податоци (Маркоски Б. 2003).
Процесот на собирање на податоците во продолжение е пропратен со преглед и проверка
на валидноста на истите и нивна припрема за внесување во наменски организиран географски
информациски систем, односно организирана статистичка база на податоци.

Внесување на податоците во системот
Внесувањето на податоците од аналогна во електронска форма (при организација и
воспоставување на конкретен географски информациски систем) треба да се одвива со претходно
припремени форми за внесување на податоци, со прецизирани шифрарници за секоја информација
(Маркоски Б. 2011). Постапката треба да е слична и за организација и внесување на податоците за
статистички потреби.
Степенот на развој на информатичките технологии и информациските системи треба да е основа
за целосна електронска комуникација во процесот на собирање и внесување на податоци (Маркоски
Б. 2002a). Така се овозможува давателите на податоци, дирекно да ги внесуваат своите податоци
преку конкретна форма за внесување на податоците во електонска форма, а статистичкиот систем
дирекно да ги презема и распоредува на соодветно место во статистичката база на податоци. Но, како
и да е, тоа е процес на внатрешната организација на статистичкиот систем.

Ажурирање на податоците
Ажурирањето на податоците (за било која база на податоци) е еден од основните предуслови за
квалитетот на податоците, а соодветно на тоа и за квалитетот на статистичките анализи и проучувања
воопшто.
Во случајот на статистиката на образовните институции, важно е тоа што голем дел од
податоците се од статичен (непроменлив) карактер, така што еднаш внесените податоци, како
неменливи (на пример: име на училиште, населено место, географски или правоаголни координати
и слично) остануваат во системот, а само менливите податоци на периодично ниво се ажурираат (на
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пример: бројот на наставници, бројот на ученици, бројот на паралелки и тн.). Оваа карактеристика
овозможува помало ангажирање на давателите на податоци, така што статистичката евиденција
на карактеристиките на образовните институции (или друг систем, на пример здравство, култура,
конкретни индустриски гранки и слично) со помал напор опстојува со висок квалитет на податоците
(Маркоски Б., Даскаловски В., Стојменов С., Чабуковски В., Атанасовски П., Петков З. 2001).

Користење на податоците за анализа на образовниот систем
Системот на прашања во анкетните листови (прашалниците) е организиран, така што овозможува
разни анализи од разни аспекти. Овозможува просторно временски анализи поврзани со одржувањето
на објектите, одржувањето и промената на инсталациите, состојбата на инвентарот и тн. од една
стрна, но и анализи поврзани со работните процеси, наставниот кадар, промените во структурата на
учениците по разни основи итн. од друга страна.
Таквите анализи се гаранција за правилно планирање и организација на образовните
процеси како комплекс, кој опфаќа релативно масовна појава на учесници на државно ниво, а со тоа и
релативно пообемни материјални потреби.
По истата аналогија може да се организираат и други системи во државата.

Заклучок
Образовниот систем, како во секоја држава, така и кај нас, според опфатот на институции,
вработени и ученици (студенти) е еден од помасовните системи каде се ангажираат и релативно
големи финансиско-материјални средства.
Евиденцијата на податоците за образовните институции во основа ја води ресорното министерство
за образование, а помал дел е присутен во редовната статистика. Системот е релативно голем и
разновиден, така што е важно истиот да има пообемна статистичка евиденција и база на податоци.
Во статијата се презентирани два инструменти (анкетни листови или прашалници за институциите
од основното и средното образование) за собирање на податоци и постапката како да се организира
целосен опфат на податоците. Потенцирана е потребата од колаборација меѓу институциите:
Министерство за образование, Инспекторат за образование и Државен завод за статистика, така што
со незначителна поддршка на ресорните институции (главно административно правна) ќе се овозможи
целосна и квалитетна статистичка база на податоци за образовните институции на располагање за
разновидни, наменски и квалитетни анализи потребни за конкретниот ресор образование и пошироко
за општеството.
Констатирано е дека процесот на ажурирање на податоците во продолжение би бил во релативно
мал обем, што од своја страна овозможува поефикасен пристап на давателите на услугите и гаранција
за целосен опфат на образовниот систем во статистичката база на податоци.
Во статијата е спомната и технологијата на географските информациски системи како алатка во
која се третираат и просторните и временските аспекти на појавата.
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УКИМ, Природно математички факултет, Институт за географија

Статистиката во географските истражувања
Вовед
Интеракцијата меѓу статистиката и географијата е комплексна, бидејќи географијата на
статистиката и ја дава смислата на просторната разместеност на објектите, појавите, процесите,
проблемите, последиците и предвидувањето. Соодветно на тоа статистиката низ својата евиденција
на податоците овозможува релевантни анализи, каде во секој одделен географски простор (регион,
општина, населено место) се регистрираат конкретните специфични карактеристични.
Во контекст на подетален приказ на примената на статистиката во географските истражувања во
продолжение поопстојно внимание е посветено на:
обемот на географската научна анализа базирана на статистичките податоци,
домените на изучување и примената на податоците за релевантни анализи,
аспектот на интеракција меѓу статистичките податоци и географскиот простор,
формирањето на географски податоци (географски координати, растојанија, површини,
надморски височини) базирани на картометриски и непосредни мерења,
• проблематиката на организација и воспоставување на ГИС-и како најсовремена алатка за
интеракција на статистичките и географските податаоци и
• насоките за развој, организација и воспоставување на модерни пристапи во собирањето,
обработката, анализата, ажурирањето и дисеминацијата на податоците.
•
•
•
•

1. Обем на географската научна анализа базирана на статистичките
податоци
Географијата, како наука која е определена да врши спој меѓу типичните природни и општествените
науки во својот методолошки пристап на проучување зафаќа широка лепеза на содржини кои се
поврзани со: релјефот, климата, хидрографијата, педологијата, растителниот и животинскиот свет,
населението, населбите, стопанските (примарни, секундарни и терциерни дејности) и нестопанските
дејности (Маркоски Б., Маркоска Е. 2014).
При географските проучувања на голем број од наведените области, се користат статистички
методи и статистички бази на податоци. Според тоа, може да се констатира дека скоро 100% е
користењето на статистичките методи во процесите на географските проучувања, а според наша
слободна проценка во над 70% се користат статистичките бази на податоци, како основа за просторновременски анализи на појавите и процесите во конкретен простор.
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Во минатото, географските изтражувања се базираа на непосредни теренски истражувања,
со набљудување, интервјуирање, анкетирање, сопствени мерења и други пристапи. Но, заради
недоволен опфат, нецелосен пристап и слично, се чувствува/ат недостатоци во географските анализи
и констатации. Воведувањето на систематскиот пристап (од страна на општеството) на евиденција и
собирање на податоци, класифицирани по поодделни сектори, организацијата на наменски пописи
(за население, земјоделски стопанства и т.н.) и дисеминацијата на статистичките податоци, овозможи
основи за солидни просторно-временски анализи.
Во развојот на македонската географска мисла (Маркоски Б., 2019), по разни поводи, на разни
научни и стручни географски собири и списанија се публикувани над 2000 реферати (околу 250
трудови на географски конгреси, околу 200 трудови на географски симпозиуми, околу 1500 трудови
во географски списанија во Република Македонија и во странство). Изработени се серија географски
секторски студии во функција на просторните планови на државно, регионално или општинско ниво.
Како посебни научни дела се изработени серија на магистерски тези и докторски дисертации по
географија, серија на монографски изданија за општини и населени места, каде меѓу другото како
основа се користени статистички бази на податоци.
Аналогијата е слична и на меѓународно ниво. Според тоа слободен сум (во неможност точно
да се измери вистинскиот обем) да констатирам дека обемот на географските анализи, базирани на
статистички податоци е навистина голем и што е поважно е овозможено од релевантни податоци да
се вршат релевантни анализи и донесуваат релевантни заклучоци и правци за развој. Во рамки на
Ребублика Македонија тоа веќе 75 години го овозможува Државниот завод за статистика.

2. Домени на географски проучувања базирани на статистички податоци
Географијата во својот методолошки концепт опфаќа повеќе различни научни дисциплини,
кои наменски се ориентирани кон проучување на одделни природни и општествени феномени.
Дел од научните дисциплините се базираат на методи кои се базираат на набљудувања, природни
законитости, сопствени мерења и логички објаснувања и констатции (геоморфологија, геологија,
педогеографија, биогеографија и други). Но, постои серија на научни дисциплини кои во голема
мера се базираат на статистички податоци. Такви се климатологијата, хидрологијата, географијата на
население, географијата на населби, аграрната географија, индустриската географија, туристичката
географија, географијата на животната средина и други.
Климатологијата и хидрологијата се базираат на податоци кои се одликуваат со просторен и
(долгогодишни систематски и перманентни мерења) временски карактер. Станува збор за временски
серии на податоци кои се евидентираат во посебни климатолошки и хидролошки годишници
(Лазаревски А. 1993) и се обработуваат според одредени методи, така што овозможуваат просторновременски анализи на климатските и хидрографските карактеристики на конкретен простор
(температури, врнежи, ветрови, влажност, осончување, протек на вода, и т.н.). Дел од нив се присутни
и во редовните статистички публикации (пример во Статистичките годишници).
Географијата на население и географијата на населби во најголем обем се базираат на
статистиката на населението, односно на пописите на население во кои (просторно) се презентирани
разни демографски структури на податоци, миграции и трендови на развој на демогеографските
карактеристики.
40

Предизвици на официјалната статистика
во ерата на глобализација и дигитализација

Економската географија е една од општите дисциплини во која се вбројуваат низа посебни
дисциплини кои ги проучуваат примарните, секундарните и терциерните дејности (аграрна географија,
индустриска географија, сообраќајна географија, туристичка географија, политичка географија и тн.).
Сите во голема мера се базираат на податоци од редовната статистика, односно, без тоа сериоано се
поставува прашањето на релевантност на нивната анализа.

3. Интеракција меѓу статистичките податоци и географскиот простор
Смислата на статистичките податоци (од било кој домен) при географските истражувања е
поинтензивна и поефикасна, бидејќи анализите на конкретната појава се реализираат во конкретен
географски простор. Според тоа, (при анализата) доаѓаат до израз специфичностите својствени за
конкретната територија, така што констатациите се значително порелевантни и со можност за просторно
временска споредливот. Во тој контекст всушност се состои интеракцијата меѓу статистичките податоци
и географскиот простор, за разлика од класичната статистичка анализа која ја анализира состојбата
во смисла на утврдување на трендовите на развој на појавите, без нивната просторна компонента
(Даскаловски В, Маркоски Б. 1996).

4. Формирање на географски податоци во функција на статистиката
Голем дел од статистичките податоци се врзани за конкретен географски простор, така што
многу често е потребна конкретизација на локацијата на тој простор. Таа потреба географската наука
ја реализира преку создавање на сопствени статистички регистри (на географски имиња, географски
координати, надморски височини на места, должини на реки, површини на езера, хипсометриски
податоци, катастарска евиденција на аграрни површини и т.н.) кои најчесто се базираат на
картометриски или непосредни теренски мерења (Маркоски Б. 1992).
Повеќето од географските податоци (за разлика од поголемиот број статистички податоци кои се
динамични) се статички (непроменливи), така што корисно е статистиката низ своите публикации да ги
преземе и публикува како дел од официјалната статистика (Маркоски Б. 1995). Така (наместо да бидат
достапни само за географската наука) се овозможува достапност на податоците и до други корисници
(негеографи) кои на своите анализи можат да ги надоврзат и просторните аспекти, така што анализите
стануваат покомплетни и порелевантни (Маркоски Б. 1992, РГУ 1982).

5. Организација и воспоставување на ГИС-и како најсовремена
методологија за интеракција на статистичките и географските податаоци
ГИС е акроним за географски информациски системи. Претставува научна методологија и
технологија со која географските објекти од интерес се картографираат, за нив се формираат бази на
податоци кои интеракциски се поврзуваат со картографските податоци, со цел, да се креираат нови
информации и излезни производи во табеларна, графичка и картографска форма (Маркоски Б. 2011).
Картографирањето претставува процес, кога во конкретен наменски (ГИС ориентиран) софтверски
пакет се креира карта со објектите од интерес (пример населени места, образовни институции,
индустриски објекти, инфраструктурни објекти или ред други објекти) кои со себе ги носат локациските
географски и картографски податоци (кои исто така можат да бидат дел од базата на податоци). Така
оформената наменска карта ја сочинува картографската основа за формирање на конкретен ГИС
(Маркоски Б. 2011).
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Базите на податоци се вториот сегмент при формирањето на конкретна ГИС апликација. Кај нив,
во зависност од видот на проблематиката за која се изработува конкретниот ГИС систем се дефинираат
атрибутни податоци кои се собираат, внесуваат, меморираат и ажурираат за секој објект опфатен во
картографската основа. Пример ако се работи за населено место атрибутни податоци би биле: име на
населеното место, географски координати, број на население, број на згради и тн.
Интеракциското поврзување значи секој објект картографиран на картографската основа да
задобие единствен идентификациски број кој се внесува во базата на податоци и претставува врска
меѓу картографската основа и базата на податоци. Заради компатибилоност на системите би било
соодветно секогаш кога е можно да се земаат официјални шифри, номенкалтури и слично (Маркоски
Б. 2011).
Издигнувањето на евиденцијата на податоците во ГИС ориентиран апарат претпоставува
придобивка која идната манипулација со податоците може да се врши само во смисла на нивно
ажурирање и придобивка на поседување на постојано актуелни информации.

6. Некои насоки за развој, организација и воспоставување на модерни
пристапи за собирање, внесување, анализа и дисеминацијата на
податоците
Во услови на развиени информатички технологи, ориентацијата за собирање на статистички
податоци треба да се спроведува по електонски пат. За таа цел, статистичките институции е важно
да креираат солиден прашалник (за било кој сектор на статистичко истражување) според кој се
изработуваат форми за внес на податоци. За поефикасен пристап и олеснување на давателите
на статистичките податоци во формите за внес на податоците (од предходни извори, предходно
доставувани извештаи за статистичка евиденција) добро е да се практикува, стандардните податоци
во врска со институцијата (давател на податоците) да бидат претходно внесени (како на пример
податоците за име на институцијата, регистарскиот број и слично) така што давателот на услуги ќе
ги внесува само бараните податоци за статистички цели. Но, може да се случи, сепак давателите на
услуги да затајуваат во доставувањето на податоците. Можни мерки за надминување на проблемот
е координација на статистичкиот систем со инспекциските служби за секој поодделен сектор, така
што меѓу другиот увид ќе има увид и дали се доставени податоци до државната статистичка служба.
Слична координација треба да се регулира со сметководствените служби на секое правно лице. Така
ќе се обезбеди целосен опфат на статистичките појави, односно посолидна основа за научна и стручна
анализа на состојбите.
Електонскиот начин на собирање на податоците ќе овозможи дирекно вчитување на податоците
од давателите во конкретниот централен статистички регистар. Од него, преку процесите на обработка
на собраните податоци ќе се овозможи дисеминација на податоците до корисниците на статистички
податоци.
Важно е во процесот да има целосна посветеност и перманентна ажурност во работата.
Задолжените лица да не се расплинуваат во работа на проекти кои вообичаено се базираат на
нецелосни податоци и под голем прашалник е нивната релевантност.
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Заклучок
Интеракцијата меѓу статистиката и географијата е комплексна, бидејќи географијата на
статистиката и ја дава смислата на просторната разместеност на објектите, појавите, процесите,
проблемите, последиците и предвидувањето. Од друга страна при географските проучувања 100% се
користат статистички методи а во над 70% се користат статистичките бази на податоци, како основа за
просторно-временски анализи на појавите и процесите во конкретен простор.
Постои серија на научни дисциплини кои во голема мера се базираат на статистички податоци.
Такви се климатологијата, хидрологијата, географијата на население, географијата на населби,
аграрната географија, индустриската географија, туристичката географија, географијата на животната
средина и други.
Смислата на статистичките податоци при географските истражувања е поинтензивна и поефикасна,
бидејќи анализите на конкретната појава се реализираат во конкретен географски простор.
Географската наука создава сопствени статистички регистри (на географски имиња, географски
координати, надморски височини на места, должини на реки, површини на езера, хипсометриски
податоци, катастарска евиденција на аграрни површини и т.н.) кои најчесто се базираат на
картометриски или непосредни теренски мерења. Повеќето од географските податоци се статички
(непроменливи), така што корисно е статистиката да ги преземе и публикува како дел од официјалната
статистика со цел истите да бидат достапни и до останатата негеографска научна јавност.
Издигнувањето на евиденцијата на податоците во ГИС ориентиран апарат претпоставува
придобивка која овозможува идната манипулација со податоците да се врши само во смисла на
нивно ажурирање и придобивка на поседување на постојано актуелни информации. Така, во услови
на развиени информатички технологи, ориентацијата за собирање на статистички податоци треба да
се спроведува по електонски пат и дирекно вчитување на податоците од давателите во конкретниот
централен статистички регистар.
За илустрација во развојот на македонската географска мисла до сега, по разни поводи, на разни
научни и стручни географски собири и списанија се публикувани над 2000 реферати (Маркоски Б.,
2019).
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Земјоделскиот попис во рамките на интегралниот систем на
статистика
Вовед
Пописот е сложена и обемна статаистичка операција за секоја држава. Со спроведувањето на
Пописот се обезбедуваат податоци за целата или за одредена дел од државата. Тука се прибрираат,
обработуваат и дистубуираат податоци за структурата на земјоделските активности, големината
на земјоделските фарми, расположливото и користеното земиште, агро-техичките мерки, бројот на
добитокот, работната сила и за други влезови на земјоделското производство.
Во последните години се прават доста напори за интегрирање на статистичките активности,
односно секоја статистичка колекција на прибирање на податоци преставува дел од националниот
статистички систем, а не изолира единка. Така, Пописот на земјоделство во себе интегрира на сет
податоци поврзани со развојот на земјоделството и храната, но исто така обезбедува податоци кои се
поврзани со донесување на соодветни одлуки и програми за развојот на земјоделието, руралниот дел
и храната во еден подолг временски период на секоја држава.
Како предности на интегрираниот статистички систем преставуваат следните факти:
• Планирање и развивање на сеопфатна статистичка програма, без потреба д асе удвојуваат
статистичките активности, или објавување на спротиставени статистички активности и при
тоа да се обезбеди и овозможи рамноправно и урамнотежена употреба на расположливите
статистички реурси;
• Користениот концепт, дефиниции и класификации кои се користат за истражувањата со
различни цели можат да бидат компатабилнои со што плесно се толкуваат и анализираат
поврзаните податоци од различни извори; и
• Секоја една статистичка збирка, добиена од различните статистички активности – истражувања,
како што е Пописот на земјоделството, може да биде ограничена на кохерентен и податлив
збир на податоци, информации и предмети , со сознание дека другите поврзани податоци од
други извори се достапни во споредлива форма.
Интегрираниот систем на земјоделската статистика во себе вклучува брања за податоци за храната
и земјоделството како што се: структурата на земјоделските стопанства, земјоделското производство,
управувањето со фармите, потрошувачката на храна, приходите и расходите воо фармата, односно
земјоделското домаќинство, расположливата работна сила, превземените агро-технички мерки, мерки
за руралниот развој како и земјоделските цени. Наведените податоци и информации можат да бидат
во составот на Пописот, статистичките истражувања, Пописот на население, администраттивни извори
или некои други извори. Како дел од интеграраниот земјоделски статистички систем се пограмите за
стстичките истражувања во примарниот сектор, вклучувајќи го и Пописит.
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Интегрираниот систем за земјоделска статистика бара добро планирање и спроведување на
земјоделските активности со ефикасна организраност, координираност, со добро обучени стручни
лица и буџетска подршка. Не секогаш една единствена служба ги прибира статистичките податоци.
Понекогаш покрај статистичките бироа се појавува и содветното министерство како одговорна
институција за одреден број податоци од примарниот сектор. Затоа, посебно кога се спроведува
Пописот, бара добра усогласеност и координираност на сите вклулчени корисници и производители
на статистички податоци од сферата на земјоделскиот сектор.
Во многу држави за развој и неразвиени држави имаат недостаток на квалификувани лица/
статички обучен персонал или недоволни финснсиски средства за статистички развој, па им е потребно
време за воспоставување на интигрален статистички систем. Затоа на овие земји им се препорачува
да развојот на статистичкиот систем се усмери кон долгорочни цели, да зе обезбеди непречен проток
на валидни статистички податоци и тоа навреме и точни, што би ги обфатиле сите аспекти на храната,
земјоделството и руралниот развој. Во нашата држава има воспоставено интигрален статистички
систем кој бара поголема координираност и соработка меѓу надлежните институции. Исто тка , во 2007
година беше спроведен првиот земјоделски попис на територијата на независна Република Северна
Македонија.
Може да се каже дека Земјоделскиот попис и статистичките истражувања поврзани со
земјоделското производство се тесно поврзани и исплеплетани. Тоа е така затоа што и двата
система вршат собирање на податоци за земјоделското производство од производните еднивци на
набљудување. Акцент на Светскиот Пописот на земјоделство е ставен на развитикот на земјоделскиот
попис како дел од целокупниот интигрален статистички систем за примарниот сектор. Во себе овој
систем содржи два клучна елемета;
• Земјоделскиот попис како јадро на системот; и
• Програма за статистички истражувања со метод на примерок кој што е заснован на податоците
од земјоделскиот попис.
Во светот и во нашата држава Пописот на земјоделство не се спроведуваат толку долг временски
период како Попоисот на населението. Поребата на Земјоделскиот попис не е само за развиените, туку
и за земјите во развој. Со него се мери обемот на земјоделските активности во дадената држава, во
нашиот случај во Република Северна Македонија.
Земјите во развој, кадешто земјоделското производство зема поголем обем во Националниот
бруто производ и егзистенцијата на наеселението зависи од земјоделските активности, Пописот на
земјоделство игра важна улога за развојните програми на државата.
Како предизвик што овозможува да се откријата голем број на потебни промени за подобрување
на примарниот сектор во земјите во развој, како и во нашата држава, придонесува спроведувањето на
Пописот за земјоделство. Собраните податоци од Пописот во областите на земјоделското производство,
шумарството и риболовот, како и податци поврзани со руралниот развој и животната средина се
основа за градењето на статистичките истражување и програмите за развој. Овие податоци, основни
од Пописот, надополнети со сттатистичките и администравните подтоци се основа за создавање на
краткорочни, средорочни и долгорочни програми за развој на земјоделскиот сектор.
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Важност на земјоделските пописи
Важноста на Пописите во земјоделството се согледува во тоа што неможе да се оддели
од земјоделскиот сектор во целина. Темелноста и брзината се важни фактори при мерењето на
најголемиот и најважниот сектор во секоја земја. Покрај тоа, важноста на секторот наметнува и
диктира Пописите да се спроведуваат на редовна фреквенција. Од причина што тие собираат поточни
и детални информации, земјоделските пописи се од дополнително значење во секоја економија за
креирање на програми за развој на земјоделството и руралниот развој.
Најкратко тречено Пописите за земјоделство се најважни поради:
• Покрај податоците за лицата/домаќинствата/ субјектите кои се вклучени директно во
земјоделското производство и активностите, Пописте собираат податоци за структурата на
земјоделството и применетите земјоделски практики во една држава;
• Обезбедуваат податоци за вредноста на производствот, односно приходите, цените и
употребата на влезовите, односно инпуитите во земјоделското производство; и
• Земјоделските пописи обезбедуваат информации за производството на земјата по земјоделски
култури, добиток, шумарство и производи од риба, исто така, употреба на земјиште и вода,
деградација и конзервација.
Сите горенаведени информации се од клучно значење за донесување политики, програми
за развој на земјоделството и руралниот развој, програми за субвенционирање на земјоделското
производство и информирање на приватниот и јавниот сектор.

Преглед на Светскиот Земјоделски Попис
Во, фокусот Пописот е прибирање на структурните податоци од земјоделските производни
единици (земјоделско стопанство) остана. Но сепак, како опција на државите им остана да соберат
поголем и поширок спектар на податоци за земјоделските стопанства, и општо за земјоделскиот
сектор, односно примарниот сектор. Затоа, тука се поставени две можни опции:
А) Во првата опција е дадена можност заедно со земјоделскиот попис се спроведе и посебен
попис на аквакултурното производство или во рамките на земјоделскиот попис. За некои држави од
витално значење е аквакултурното производство.
Б) Некои држави сакаат да соберат дополнителни податоци за неземјоделските и мешаните
домаќинства кои живеат во руралните средини. Исто така сакаат и доплнителни податоци за приходот
за оние кои вработуваат во земјоделството
Со цел да се намалат трошоците за спроведување на Пописот и да се соберат додатните податоци
државите треба да користат модуларен пристпа на Пописот за земјоделство.
Основниот модул на Пописот треба да биде спроведен врз основа на попишување, којшто ќе
обезбеди скромен број на структурни податоци. Овие податоци се валидни за креаирање на национална
политика за земјоделство и меѓународна споредба на податоци. Исто така се доволни показатели за
градење на рамки за примерок, како и за географска анализа или други нивоа на анализа.;
Едно или повеќе статистички исражувања врз база на Пописот, спроведени по примерок, би
требало да обезбедат подетални структурни и други податоци за пониските нивоа на анализи,
споредби и контабитилност со други извори.
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Слика бр.1:

На сликата 1 е прикажан шематскиот приказ на интегралниот модул на земјоделскиот сектор
каде што во основа лежи земјоделскиот попис. Потоа е дадена можноста за дополнителни пописи за
одредени области или теми, целосни или по примерок или намерни, според потребите и можностите
на секоја дежва. Овие дополнителни пописи произлегуваат од основниот Попис. На крај се дадени
статистичките основни истражувања кои произлегуваат од Пописот. Исто така се дадени областите или
темите што се собираат со овие три модула, на пример земјиште или наводнувани површини. Според
Пограмата за Светскиот Земјоделски Попис се дадени 89 теми кои можат да ги користат државите
при спроведување на Пописот. Но, ова не значи дека државите треба да ги користат сите бидејќи
никој не очекува од нив да го направат. Треба да ги користат само основните и според националмните
потребни теми за модулите на Пописот. За многу држави како информација која е важна за собирање
и зачувување се инфраструктурните показатели на локално ниво за подготвување на програми за
локален развиток и рурален развој.
Во шематскит приказ се дава акцент на поврзаноста на Пописот за земјоделство и население
како два извори на податоци. Исто така и во двата Пописа се собираат податоци кои што можат да
се поврзат и да дадат сликовита слика за состојбите. Затоа интегралниот систем на статистика својот
аакцент го става на поврзување и координирање на двата Пописа. Тоа значи дек одделни прашања за
земјоделството може да се стават во Пописот на населението како врска меѓу двата Пописи, односно
извор за Пописот на земјоделство.

Историски преглед на Земјоделските Пописи
Како што е познато на секоја десетта година се извршува Попис на земјодеството како и Пописот
на населенеи. Првиот Светски Попис е изведен во 1930 година, а потоа следи Пописот во 1940 година.
Овие два Пописа беа спонзорирани од Меѓународниот институт за земјоделство (IIA). Полседниве шест
последователни Пописи -во 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000 и 2010 година - беа промовирани од
Организацијата за храна и земјоделство при Обединетите нации (ФАО), која ги презеде одговорностите
на IIA по нејзиното распуштање во 1946 година.
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Со цел да се намали јазот на прибирањето на статистичките податоци за земјоделството, односно
шариколикоста на прибраните податоци и колку – толку да се униформира, во ист временски период се
побара да се приберат податоци за земјоделслтвото. Изворите за собирање на податоци во периодот
во 30-40 години од двасеттиот век беа несигурни и нестабилни, дури и во развиените држави.
Потешкотии во спроведувањето на оваа сложена статистичка операција во тој период имаше на сите
страни. Како тешкотии се наведени недостаток на финансии, оргазираање на голем број луѓе на терен,
мал број на стручни лица и слично. Сето ова го доведе во прашање и квалитетот на информациите што
се собираа од теренот. Самата обработка на податоци завзема голем временски период, во ерата без
комјутери и ангажирање на голем број лица. Затоа за многу држави се покажа дека немаат капацитет
да ги спроведат Пописите во овие години.
Во педесеттите и шеесеттите годин се побаруваа основните структурни статистички податоци
од Пописот како што се: големината на фармата, користеното на земјоделското земјиште, односно
земјиштето, земјоделски површини и бројот на добитокот. Другите Пописи (70,80,90) се здадржувааат
фокусот на структурните прашања за земјоделството, но отвараат и други прашања кои се поставуваат
во примарниот сектор, посебно во областа на земјоделството. Така во Пописот во 2000 година се даде
акцент на аквакултурата и вработувањето, како и на прашањата поврзани со животната средина. Во
оваа година се овозможи превземање и размена на податоци скоро од сите држави. Тка, во период
2000-2010 година,нашата држава го спроведе Птвиот Попис на земјоделство.
За да им помогне на земјите да го спроведат и да ги намалат трошоците, ФАО препорача за
Пописот 2010 го препорача модулниот систем. Со овој систем, како што е спомнавме, се препорачаа
16 артикли, од кои секоја држава може да избере своите приоритети. При тоа покрај основните
структурни податоци, може да се соберат и група на податоци за националните потреби. Со овие
собрани податоци, кои служат како основа може да се воспостават дополнителни намерни пописи
за одредена област или група на прашања. Исто така, овие модулни прашања послужија како основа
за наредните статистички истражувања. Меѓу другото, од базата на податоци што ги доби ФАО дојде
до заклучок дека сите држави се во различна фаза на развој и статистички набој. Затоа ги охрабрува
сите држави да спроведат Попис според нивните национални потреби, но при тоа да го имат на ум и
пакетот за меѓународна споредба.

Цели на Пописот за земјоделство
Ако погледнеме низ историската перспектива на Пописот ќе забележеме дека неговата основна
е цел да прибере податоци за структурата на земјоделстките стопанства на најниски администртивни
единици. Со земјоделкиот попис, исто така, се обезбедуваат податоци за подобрување на тековните
статистички истражувања, од една страна, како и податоци за земање на мостри за примерок, од друга
страна. Претходните Пописи својот фокус го насочија кон прибирање на податоци за активностите
во земјоделските единици – стопанствата или други субкјекти кои се занимаваат со обработка на
земјиштето или со одгледување на добиток. Прашањата поврзани со руралниот развој беа занемарени,
односно не се сметаа за толку важни, посебно што се однесуваа за руралните домаќинства како
носители на руралниот развој.
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Ако знаеме дека Пописот на земјоделството се спроведува секаја десетта година, па е нормално
да се прибираат податоци кои се менуваат релативно бавно. Секако, дека некои држави спроведуваат
Попис на секоја година со што ги собираат структурните промени во стопанствата, како што се
големината на стопанствотот, користеното земјоделско земјиште, земјоделски површини, наводнување
и други агро-технички мерки, број на добиток, работна сила, уотреба на земјоделска мехнизација и
други земјоделски инпути-влезови. Во суштина земјоделскиот попис не ги вклучува податоците со брза
динамика на промена како земјоделското производство и земјоделските цени.
Основните цели на Пописот за земјодеслтво се утврдија со претходните спроведени Пописи.
Затоа, како цели на Светскиот Пописи за земјоделството се наметнаа:
1.
2.
3.

Да се обезбедат податоци за структурата на земјоделството, особено за малите
административни единици, и да се овозможат детални вкрстени табели
Да се обезбедат податоци што ќе се користат како репер за и помирување на тековната
статистика на земјоделството;
Да се обезбедат рамки за анкети за земјоделски примероци.

Земјоделскиот попис во рамките на интегралниот систем на статистика
Во последедните години се прават големи напори за воспоставување на подобар интегрален
систематски модул на земјоделска статсистика со цел за подобрување на прибирање на статистички
податоци. Со ова активностите не треба да се гледа како изолирана, еднострано, туку како воспоставен
коплетен интергрален национале статистички систем.
Барањата за податоци за храна и земјоделство се широки и вклучуваат информации за структурата
на земјоделските стопанства, земјоделското производство, управувањето со фармите, земјоделските
влезови, потрошувачката на храна, приходот и трошоците на домаќинствата, работната сила и
земјоделските цени. Овие податоци може да се соберат од пописите во земјоделството, анкетите за
земјоделски активноости и производи по примероци, пописите на населението и истражувањата,
административните записи или други извори. Интегриран земјоделски систем за статистика вклучува
повеќегодишна програма за статистички активности, вклучително и попис на земјоделството и
земјоделски истражувања, но и администртивни извори, за да ги обезбеди сите потребни податоци.
Ккко главни предности на интегрираниот систем за статистика се:
• можно е да се испланира и да се развие сеопфатна статистичка програма без удвојување
на статистички активности или објавување на спротивставени статистики, истовремено
обезбедувајќи ефикасна и урамнотежена употреба на достапните статистички ресурси;
• концептите, дефинициите и класификациите што се користат во различни статистички
активности можат да бидат компатибилни, со што полесно се толкуваат и анализираат
поврзаните податоци од различни извори;
• секоја статистичка колекција, како што е пописот на земјоделството, може да биде ограничена
на кохерентен и податлив збир на предмети, со знаење дека другите поврзани податоци се
достапни во споредлива форма од други извори.
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Ако ни е познато дека и Пописот и статистичките истражувања собираат податоци за единиците
на земјоделското производство, тогаш ни е јасно зошто се тесно поврзани меѓу себе. Од тука, на сите
ни е јасно дека примарното место во овие истражувањ го завзема Пописот за земјоделство. Од горе
наведено, се доаѓа до заклучок дека овој системе се состои од два елемента (i) јадро на овој систем е
земјоделскиот попис, односно прв негов елемент е земјоделскиот попис и (ii) програма за статистички
истражувања по примерок кои се засновани од Пописот на земјоделствот, статистичките истражувања
се вториот елемент. Тогаш како задача на Пописот на земјоделство во интегралниот систем се состои
од: обезбедување на податоци за храна и земјоделство кои се потребни за носење одлуки поврзани
за храната, земјоделството и руралниот развој. Исто така, обезбедува податоци за рамката за земање
на мостри – примерок за статистичките истражувања, кои прввеснтвено се дел од системот и кои, исто
така, обезбедуваат податоци навреме и во детали.
Воспоставувањето на интегралниот статсистички систем бара навремено планирање и
спроведување за што треба добар обучен кадар на сите нивоа, добра огразациона поставеност и
добра обезбедена финансиска подршка по години. Кога зборуваме за ефикасна организација тогаш
мислиме за тесната соработка меѓу производителите на статистичките податоци и корисниците. Во
некои држави, различните земјоделски активности се распределени и се надлежни различни владини
институции. Тка на пример , Пописот е во надлежност на ннационалното статистичко тело, а редовните
статистички истражувања се на ресорното министерство. Во ваква ситуација воспсотавувањето на
координацијата меѓу различните институции се јавува како најголем проблем. Исто така понекогаш се
јавува потешкотија затоа што различни агенцци/инститиуции собираат исти податоци според нивниот
мандат и надлежност. Со тоа само се оптоваруваат извештајните единици како производители
на статистички податоци. Со интегралниот статттички систем овој проблем може да се надмине со
воспоставување на надлежност на една институција/агенција да собира податоци, а другите ги
превземаат според нивниот домен.
Воспоставениот интегрален систем во Република Македонија се засновува (слика 2):
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Како што се гледа во сликата два дека основа на интегралниот систем е Пописот од каде што
произлегуваат истражувањата по примерок и другите статистички извештаи, но и истражувањата од
адмоистративните извори. Во слика 3 е дадена поконкретно како изгледа Интегралниот статистички
систем на Република Северна Македонија.

Многу земји доживуваат недостаток на обучен статистички персонал и / или недоволни средства
за статистички развој и ќе им треба подолг временски период за да се постигне интегриран систем
за статистика. Како и да е, се препорачува сите напори за развој на статистиката да ја поддржат
долгорочната цел за да се обезбеди континуиран проток на навремени и точни податоци кои ги
опфаќаат сите аспекти на храната, земјоделството и руралниот развој. Спроведувањето на Попис на
земјоделството со употреба на модуларен пристап може да биде важен чекор во оваа насока затоа
што модуларен пристап може да се смета како премин кон интегриран систем на земјоделски попис
и истражувања.
Во рамките на Светскиот Попис на земјоделство 2020, акцент е ставен на развој на земјоделскиот
попис во рамките на целокупната рамка на системот на интегрирани земјоделски пописи и истражувања.
Земјите со воспоставен систем на земјоделски истражувања можат да го изберат класичниот пристап
за добивање на основните структурни податоци и ажурирачки рамки за анкетите, додека земјите без
таков систем и ограничен буџет можат да го изберат модуларен пристап како прв чекор кон создавање
систем на интегрирани земјоделски пописи и истражувања.
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Главни промени на Светскиот Попис за земјоделство 2020
Како главни промени што ќе се спроведат во овој Попис се наведени подоле и опфаќаат:

Единици за посматрање
Како статистички единици – земјоделските стопанства остануваат како во претодните пописи и
делот за аквакултурата останува, исто така, ист;

Концепти и дефиниции
Дефиницијата за сопственик на земјоделство останува иста како и во претходните пописи.
Два концепта воведени во програмата за попис 2010 година – здружени стопанства и косопственик
се изоставени, бидејќи пристапот за мерење на улогата на членовите на домаќинството, особено
жените е доста тешко да се обезбеди. Доминација на машката популациаја како носители.

Дефиниција за шума и шумско земјиште
Шума и друго шумарско земјиште е редефинирано за да се усогласат со Централната рамка
на Системот за сметководство на животната средина (СЕЕА), усвоена од статистичката комисија на
Обединетите нации (УНСК) во 2012 година.

Работна сила
Концептите за работна сила се ажурирани за да бидат во согласност со резолуцијата донесена од
Меѓународната организација на трудот (МОТ) во 2013 година (МОТ, 2014 година).

Внесување на податоци
Разликата помеѓу Пописите 2010 и 2020 се во тоа што ФАО во Пописот 2010 воведе два модулаосновен и дополнителен, а во Пописот 2020 се воведени четери моделаттети со три категории-основен,
рамковен и доплнителен. Според дефинирањето основните елементи се собираат од сите држави за
да истите можат да бидат споредливи. Рамковните лементи се мисли на податоците и информациите
собрани од основниот модул кои што понатака ќе послужат за подготовка на дополнителни намерни
пописи или редовни статистички истражувања по примерок. Другите дополнителни елементи се
разликуваат од држава до држава и секоја се ги пропишува. Овие податоци и информаци се собираат
најчесто со другите пописи.
Идентификација и општи карактеристики: испитаник за земјоделско стопанство (повторно
воведено); дел од приходот од земјоделското производство на холдингија; главна земјоделска
активност на стопанството; присуство на ангажиран менаџер (повторно воведен); пол на ангажиран
менаџер; возраст на ангажиран менаџер.
• Земјиште: употреба на земјиште според категории.
• Наводнување: површина на земјиште, всушност, наводнета (компонента); област опремена за
наводнување во работна состојба.
Култури: присуство на расадници (компонента); земјиште под заштитен простор.
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Сточарство: број на жени одгледувачки животни (компонента).
Земјоделски практики: употреба на генетски модифицирани семиња (компонента); вид семе за секој
главен вид култура; извор на влезови на семе за секој главен вид култура; видови практики на обложување;
присуство на конзерваторско земјоделство; присуство на практики за зачувување на почвата.
Демографско и социјално: земјоделска обука / едукација на сопственикот.
Работа на стопанството: дали работата на фармата е главната активност
Внатрешно распределување на донесувањето одлуки и сопственост: пол на членовите на
домаќинството кои донесуваат управни решенија; област на земјоделски култури по пол на лицето
што управува со нив; број на добиток по пол на лицето кое управува со нив; површина на сопственост
по пол на сопственикот; број на добиток во сопственост на пол на сопственикот.
Безбедност на храна во домаќинствата: скала на искуство за несигурност на храна.
Риболов: нова тема
Емисии од животната средина / стакленички гасови (стакленички гасови): нова тема
Податоци на ниво на заедница: комунална површина под вода што се користи за аквакултура
Неколку елементи од програмата 2010 кои се модифицирани во програмата 2020 година,/споредба/:
• Идентификација: Голем број на постојни артикли поврзани со идентификација и локацијата на
земјоделското стопанство се комбинирани во оваа тема.
• Земјиште: Предметот „видови на сопственост на земјиштето на стопанството“ беше изменет во
„област на сопственост според видовите на сопственост на земјиштето“; а точката „присуство
на промена на култивирање“ беше изменета како „употреба на менување на култивирање“.
• Наводнување: Преработени се следниве артикли: „присуство на наводнување на стопанството“
во „употреба на наводнување на стопанството“; „Подрачје на наводнување според видот на
употреба на земјиштето“ како „област на земјиште што всушност се наводнува според типот на
употреба на земјиштето“; „Под наводнување според метод на наводнување“ како „површина
на наводнување според метод на наводнување“; „Област наводнета за секој вид култури“ како
„област на култури што се наводнуваат за секој вид на култура“; „Други видови практики за
управување со вода“ како „употреба на други видови наводнување“.
• Насади: „број на трајни земјоделски култури во сложени насади и расфрлани насади“ како
„број на постојани дрвја во расфрлани насади“
• Сточарство: „вид систем на производство на добиток“ како „систем на добиток“.
• Земјоделски практики: „употреба на генетски модифицирани земјоделски култури според
типот на култура“ како „употреба на генетски модифицирани семиња според типот на
земјоделски култури“.
• Услуги за земјоделство: „извори на земјоделски услуги за проширување“ како „користени
извори на земјоделски услуги за проширување“; „Време на патување до најблискиот пазар на
периодично или трајно земјоделско производство“ како „време на патување до најблискиот
пазар на периодични или постојани земјоделски производи за продажба на производи“.
• Демографски: „големина на домаќинството“ како „големина на домаќинството според пол и
возрасни групи“.
• Работа на стопанството (порано „земјоделски труд“) - Точката „статус на активност“ е изменета
како „статус на работна сила“ во согласност со МОТ (2013); ставката „време работено на
стопанството“ како „работно време на фарми“; „Број на вработени во стопанството: работно
време и пол “ како „број и работно време на вработените на фармата по пол“.
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• Шумарство: Ставката „присуство на шумска и друга шумаста земја на стопанството“ е изменета
како „присуство на шумско земјиште на стопанството“; предмети од областа на шума и друго
шумарско земјиште бидејќи примарното / секундарното користење на земјиштето е изменето
како „област на шума“ во согласност со ЈИЕА 2012; и точката „главна намена на шумите и
другите шуми од земјиште“ како „цели на шумите“.
• Неколку елементи од програмата 2010 кои се изоставени од програмата 2020; имено:
• Земјоделски практики: точката „употреба на добри земјоделски практики“ беше заменета со
разгледување на предмети за одржливи земјоделски практики (видете погоре).
• Демографска и социјална: точка „дали поседувањето е дел од земјоделско домаќинство“.
• Работа на стопанството: предмети „занимање со главна работа“ и „време работено во главна
работа“.
• Распределување во рамките на сопственоста на управни решенија и сопственост
(порано „управување со стопанството“): ставки „идентификација на подзаконски акти“;
„Идентификација на подружници“; „Пол на субјектот“; „Старост на сопственикот“; „Област на
култури управувана за секоја култура група“; и „број на сточарство управувано за секоја група
на добиток“. Овие предмети беа заменети со подобрен пристап за проценка на распределбата
на одлуките и сопственоста во домаќинството (види погоре).
• Безбедност на храна во домаќинствата: подгодени на недостиг на храна (а) „дали членовите
на домаќинството не можеле да си дозволат да јадат она што обично го јадат во секое време“;
(б) „месеци во кои настанал недостиг на храна“; (в) „причини за недостаток на храна“; (г) „како
навиките за јадење на домаќинството биле погодени од недостигот на храна“; и (д) „преземени
чекори за намалување на недостигот на храна“, како и предмети „дали домаќинството се
плаши од недостиг на храна“; „Фреквенција на нормално јадење избрани прехранбени
производи“; и „висина и тежина“. Овие предмети беа заменети со иновативен пристап развиен
од „Гласовите на гладните“ на ФАО, за да се процени на поедноставен степенот на сериозноста
на несигурноста на храна како што искусуваат поединци од популацијата (види погоре).

Класификација
Класификацијата на користењето на земјиштето е ажурирана за да биде во согласност со
Централната рамка на ЈИЕА, усвоена во 2012 година од страна на УНСЦ .
Областите на економската активност се ажурираат за да бидат конзистентни со Меѓународната
стандардна индустриска класификација на сите економски активности (ИСИЦ и ООН, 2008) .
Индикативната класификација на земјоделските култури и класификацијата на добиток се
ажурирани за да бидат во согласност со Централната класификација на производи (ЦПЦ) Верзија 2.1
(ООН, 2015а)
Класификацијата на машините и опремата (види Анекс 7) е ажурирана врз основа на изданието„
Хармонизиран опис и систем на кодирање на стоки “(HS), издание 2012 година.
Дадените разлики меѓу двата Пописа се со единствена цел да покажат какво влијание имаат
Пописите врз Интегралниот статистички систем. Се тргнува дека Пописите се негова основна
алатка, на која се надоврзуваат другите елементи. Ако Пописот 2010 беше база за воспоставување
на Интегралниот статистички систем, Пописот 2020 е негова надгадба и подобрување на неговите
позиции во статистичкиот свет.
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Заклучок
Како што можевме да видиме Интегралниот статистички систем е сржта на националниот
статистички систем. Тој е јадроото оклу кои се вртат адругите лементи. Неговата основа е Пописот на
земјоделствоото. Податоците собрани од Пописот го градат Интегралниот ситем. Со него се овозможува
полесен начина на собирање, анализа, обработка и складирање на статистички податоци. Служи за
споредување како на национално, регионално така и за меѓународна споредба.
Елементите на Интегралниот систем се доста поврзани. Како основа служат собраните податоци
од Пописот кој е основа џза градење на овој систем. Податоци од различни области собрани на
едноо место по дефиницци, по класификации и по иста методолошка основа се градежно ткиво за
Интегралниот систем. Од ова ткиво, доплнителните Пописи како втор елемент на Системот, може да
се соберат податоци за одредени обалсти ии група на прашања. За да се заокружат како една целина
се собираат доплнителни информации. Од Пописот произлегува и третиот негов елемент, програмата
за статистички итражувања. Статистички истражувања по примерок се подготвуваат и спроведуваат
да се добијата брзи податци кои имаат динамичен процес на промени. Исто така, повеќегодишните
истражувања, за податоци со побавен тек на промени, произлегуваат како статистички истражувања
од Пописот.
Ккко главни предности на интегрираниот систем за статистика се:
• можно е да се испланира и да се развие сеопфатна статистичка програма без удвојување
на статистички активности или објавување на спротивставени статистики, истовремено
обезбедувајќи ефикасна и урамнотежена употреба на достапните статистички ресурси;
• концептите, дефинициите и класификациите што се користат во различни статистички
активности можат да бидат компатибилни, со што полесно се толкуваат и анализираат
поврзаните податоци од различни извори;
• секоја статистичка колекција, како што е пописот на земјоделството, може да биде ограничена
на кохерентен и податлив збир на предмети, со знаење дека другите поврзани податоци се
достапни во споредлива форма од други извори.
Само добро спроведениот, организираниот и подржан Земјоделски Попис од сите заентирисирани
страни може да доведе до забрзан Интегрален статистички систем кој е добродојден за сите држави.

Користена литература:
1.
2.
3.
4.
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Кратка презентација на основните методолошки решенија за
процена на нерегистрираната емиграција на цели семејства
од Република Северна Македонија преку бројот на запишани
ученици во основните и средните училишта
(Аксиоматски пристап)

Општо
Проблемите со нерегистрираната емиграција се се поочигледни во сите свери на општеството.
Стопанските комори се почесто апелираат во јавноста дека имаат недстаток на работна сила. Проблеми
се појавуваат и со изработтка на избирачките списоци и така натаму.
Овој проблем нема да исчезне ни по спроведувањето на следниот попис (Попис 2021). Се
додека државата не превземе сериозни мерки со кои ќе ги мотивира лицата да се регистрираат кога
заминуваат на престој во странство подолго од 3 месеци, нерегистрираното емигрирање ќе остане
проблем со кој ќе се соочуваме.
Заводот, во моментот не располага со методологија за процена на нерегистрираните емигранти но
тоа не значи дека во светски рамки не постојат методолошки пристапи кој може да бидат искористени.
Овие методологии се темелат на процена на бројот на емигрантите како припадници на различни
групи на граѓани како на пример, возрасни групи, ученици/студенти, невработени лица и сл.
Методолошкото решение кое е презентиреано е базирано на кобинација на статистички податоци
и административни извори кои му се на располагање на ДЗС. Податоците од администривните
регистри се прифатиен како реална слика (аксиоматски пристап) на состојбата на терен и врз основа
на заклушок понатаму е развиен моделот. Методолошкиот модел е поделен на два основни чекори,
првиот чекор е идентификација на отселените лица во популацијата на лица на возраст од 5 до 17
години, вториот чекор е идентификување на нивните родители и евентуалните браќа или сестри.
Метод на процена на нерегистрираната миграција на учениците во основните училишта
Во овој експеримент фокусот ќе биде поставен на обидот да се процени нерегистрираната
емиграција на деца на возрас од 5 до 14 години (поради просторот не се анализирани податоците
за ученици во средните училишта) односно, групата на деца кои задолжително мора да посетуваат
основно училиште. Како главен извор за бројот на деца кои се присутни во земјата е земен бројот
на ученици запишан во учебната година 2018/2019 година, и овој број е спореден со проценетото
население на возраст од 5 до 14 години.
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Табела 1. Запишани ученици во основно училиште

188 102

22 628

21 392

20 578

20 339

19 985

IX
одделение

VIII
одделение

VII
одделение

VI
одделение

V
одделение

21 251

IV
одделение

22 130

III
одделение

II одделение

Ученици

I одделение

Вкупно

Учебна година 2018/2019

19 687

20 112

Извор: http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/?rxid=46ee0f64-2992-4b45-a2d9-cb4e5f7ec5ef

Целта да се користи проценетото население по возраст наместо бројот на родени по календарски
години (од 2004 до 2013) е тоа што во проценетото население веќе се вградени податоците за починати
лица во оваа возрасна група и доселените / отселените лица. Исто така, треба да се напомене дека
од 2004 година во процените се вклучуваат само лицата родени во земјата. Со оглед на целосната
статистичка покриеност на раѓањата и умирањата промената во бројот на лица во оваа возрасна група
во целост се должи на миграцијата. Веќе е напоменато дека регистрираната миграција е пресметана
во проценетото население па така единсвениот фактор кој влијае во промена на бројот на население
во целост се должи на нерегистрираната миграција.
Табела 2. Проценето население на 31ви декември 2018 г.
Старост
Вкупно
Население

228 269

5
22 858

6
23 285

7
22 530

8

9

10

11

12

13

14

24 030 23 335 22 654 22 362 22 213 22 042 22 960

Извор: http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/?rxid=46ee0f64-2992-4b45-a2d9-cb4e5f7ec5ef

Процената на население што ја изработува ДЗС е пресметана по година на раѓање на лицата т.е
сите лица родени во една календарска година имаат ист број години старост. Во реалноста ова не е
вистина, од тие причини како методолошка хипотеза за надминување на овој методолошки проблем
ќе претпоставиме дека бројот на родените во еден календарски месец е константен низ сите 12 месеци
во годината. Односно во еден месец се раѓа 1/12 од вкуниот број на родени деца во еден период од
12 месеци. Ако претпоставиме дека во една календарска година се родиле вкупно 1200 деца, и секој
месец се раѓаат по 1/12, тоа значи дека секој месец се раѓаат по 100 лица. Односно, во првите шест
месеци (01 јануар - 30 јуни) ќе се родат 600 лица, исто како и во вторите шест месеци што ќе се родат
600 деца (01. Јули – 31 декември).
Бидејќи школската година опфаќа две календарски години, во секое одделение ќе има ученици
на две возрасти. Како пластичен пример ќе ги земем учениците во прво одделение. Во септември на
почетокот на школската година сите деца мора да имаат наполнето 5 години за да се запишат, а пред
почетокот на следната учебна година (второ одделение) сите треба да наполнат 6 години. Тоа значи
дека сите деца во периодот од септември годината кога се запишале во прво одделение до септември
следната година, кога ќе се запишат во второ одделение, остареле 1 година. Бидеќи школската
годинина опфаќа период на две календарски години но трае 12 месеци, под претпоставката дека 1/12
од учениците имаат роденден во ист месец може да се изведе заклучок дека половина од учениcите
(6/12) на 31 декември имат 6 години а другата половина сеуште има 5 години.
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Проценките на населението што ги изработува заводот се однесуваат на состојбата на 30 јуни и
31 декември.
За да го прилагодиме населението да коренсподира со вистинската возраст на децата во секоја
училишна генерација се започнува со состојбата на 31 декември како поблиска состојба со средината
на школската година. Прилагодувањето го правиме со следната формула:
Уох, х+1 =(1/2Нх) + (1/2Н х+1)
Каде, Уох, х+1 “ се ученици во „о“ одделение, во школска година „х, х+1“
„Нх “ и „Н х+1“ се население на возраст која коренсподира на одделението.
На пример, о = прво одделение, во школска година 2018/2019 г., „Нх “ и „Н х+1“ се население на
возраст од 5 и 6 години на 31.12.2018 година.
Табела 3. Проценето население по оделение

182 289

23 280

23 683

22 995

22 508

22 288

IX
одделение

VIII
одделение

VII
одделение

VI
одделение

V
одделение

22 908

IV
одделение

23 072

III
одделение

II одделение

Население

I одделение

Вкупно

Проценето население по одделение

22 128

22 501

Извор: http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/?rxid=46ee0f64-2992-4b45-a2d9-cb4e5f7ec5ef

Табела 4. Разлика помеѓу запишани ученици и проценето население по одделение

Население

17 258

942

1 657

652

2 291

2 417

2 169

2 303

IX
одделение

VIII
одделение

VII
одделение

VI
одделение

V
одделение

IV
одделение

III
одделение

II
одделение

I
одделение

Вкупно

Разлика помеѓу запишани ученици и проценето население по одделение

2 441

2 389

Извор: http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/?rxid=46ee0f64-2992-4b45-a2d9-cb4e5f7ec5ef

Резултатот од споредбата помеѓу проценетото население кое треба да е во процесот на
образование и вистинскиот број на ученици покажа негативна разлика од 17258 лица, односно
недостасува 8.4 % од вкупниот број проценето население што треба да е во процесот на образование,
а не е вклучен во истиот. Или во просек од околу 1900 лица во секоја школска генерација. Ова е
загрижувачка висока бројка, затоа што по претпоставка дека семејството се состои само од едно дете
и два родитела вкупниот бројот на отселени лица би бил околу 51000 лица или 2,5% од вкупното
население (колку за споредба според процената на 01.01.2020 година Охрид имал 51349 лица).
Предложената методологија би требало да ги идентиикува овие 17258 лица и да ги поврзе со своите
родители и евентуалните браќа и сестри.
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Предлог методологија за поврзување на отселените лица на возраст од 5
до 17 години со своето семејство
Основна хупотеза во овој чекор претпоставува дека мајката живее со своите малолетни деца,
а таа живее со својот сопруг. База на оваа хипотеза е социолошката дефиниција на традицијонално
нуклеарно семејство1 според која и двата споружника тежнеат кон создавање на хармонични семејни
односи заедно со своите деца во нивниот заеднички дом.

Прв чекор
За да се процени бројот на отселени лица како членови на семејства прв чекор во подготовката
на податоци е поврзување на секое дете на возраст од 5 до 17 години кое не е во процесот на основно
и средно образование со своите родители. Тоа може да се изработи на следниот начин, од базата на
Министерството за образование и наука се добиваат ЕМБГ за сите запишани ученици во една учебна
година (на пример 2018/2019). Овие матични броеви се споредуваат со матичните броеви во базата
на Министерство за внатрешни работи за сите лица кои се родени во возрасната група од 5 до 17
години. Откако ќе се идентификуваат лицата кои не се во процесот на образовние, преку базата на
родени лица со која раполага ДЗС ќе се поврзат со своите родители (преку нивниот Матичен број). Врз
основа на овие податоци може да се изработи база за податоци во која за секое лице на возраст од 5
до 17 години се додаваат три варијабли кои претставуваат ЕМБГ на мајката и таткото и инидактор дали
посетува ушилиште.

Втор чекор
Втор чекор е создавање на база на Мајки со нивните деца и нејзиниот сопружник (ако постои).
Односно, се формира нова база во која на записот за секоја мајка се додаваат варијабли кои
претставуваат ЕМБГ на секое од децата кои ги родила и варијабла за сопружникот која исто така се
состои од неговиот ЕМБГ. Потоа за секое од децата (5-17г.) во базата на Мајки, се додава индиикатор
варијабла дали детето е запишано во основно или средно училиште. Потоа за мајката и за сопругот
се проверува статусот во базата на податоци на Агенцијата за вработување за да се одреди дали овие
лица се вработени или се активни баратели на работа (датумот на последната регистрација) и се
проверува дали некој од нив добива некаков вид на социјални трансфери.
Врз основа на комбинација од овие податоци се носи статистички заклучок дали мајката живее во
земјата или не. Доколу се донесе заклучок дека мајката не живее во земјата тогаш сите нејзини деца и
нејзиниот сопруг (таткото) не живеат во земјата.
Како идеален случај на отселено семејство би бил следниот пример: мајка на 10 годишно дете
кое не посетува настава, мајката и сопругот се невработени и последната пријава во АВРМ е постара
од шест месеци и во моментот не се приматели на социјални трансфери.
Како идеален случај на присутно семејство би бил следниот пример: мајка на 10 годишно дете
кое не посетува настава, мајката и сопругот се вработени. Во овој пример јасно е дека не станува збор
за миграција туку за дете кое едноставно не се школува.
Овој модел може дополнително да се разработи и за полнолетните деца се до моментот кога
тие ќе формираат свое семејство. Овие лица, освен во Базата на МОН ќе се проверат и во базата за
запишани студенти, магистарски и докторски студии (ДЗС), во базата на АВРМ и на МТСП.
1

https://www.csus.edu/indiv/k/kawamoto/downloadable/50jackson1.htm
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Мора да се има во предвид дека поради непостоењето на квалитетни извори на податоци за
вистинскиот обем на нерегисрираната емиграцијата на лица членови на семејста единствен одржлив
методолошки пристап за процена на волуменот на отселени лица треба да се бара во статистичите
модели на процена, разработени за конкретната популација на население врз основа на културните
каратеристики на популацијата и нејзината традиција на начин на емиграција.

Заклучок
За жал, нерегистрираната емиграција ќе остане методолошки предизвик за кој треба да се најдат
соодветни статистички решенија и после спроведувањето на Пописот 2021. Овој статистички модел е
базиран на квалитетни извори на податоци и со тоа добиените податоци ќе бидат со добар квалитет.
Од овие причини, овој модел претставува солидна основа за развој на официјална методологија за
процена на миграција на семејства кој во иднина би се користел во Заводот.
Токму затоа, основите на овој статистички модел за процена на нерегистрираната емиграција
на членови на семејства, преку овој труд, се ставаат на јавна расправа пред стручната јавност и
корисниците на податоците.
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Проф. д-р Шекеринка Ивановска, декан,
Меѓународен Славјански Универзитет, Г.Р.Державин, Р.С. Македонија

Економски и социјални аспекти на глобалниот раст на интернет
корисниците во светот
1. Развој на интернетот во глобални рамки
Интернетот денес се разгледува како симбол на развиена технолошка ера. Тој се консолидира
како многу моќна платформа која целосно и засекогаш го промени начинот на работа и начинот на
комуниција на човекот. Затоа, со право се вели дека Интернетот како ниеден друг комуникациски
медиум овозможи развој на меѓународната, глобална димензија на бизнисите и на човештвото. Тој
стана извор на универзални информации за милиони луѓе во нивните домови, во училиштата и на
нивните работни места. Амазон, Мајкрософт и Алибаба (Amazon, Microsoft, and Alibaba), се трите топ
пазарни интернет компании во светот кои учествуваат со 50% во глобалниот компјутерски пазар во
последните неколку години. Според предвидувањата на Меѓународниот дата центар1 (International
Data Center, IDC), пресметаната годишна стапка на раст на приходите од вештачката интелигенција од
2016 до 2020 год. треба да биде 54,4%, со која се очекува раст на пазарните вредности во трилиони
САД долари кои ќе овозможат нова револуција во оваа информатичка индустрија како и нејзино
влијание врз останатите.
Набљудувајќи го процесот на развој на светот во оваа област може да се направат повеќе
констатации. САД ги зајакнуваат силите за ангажирање и распоред на интернет потенцијалите за
дигиталните способности на новата генерација и го развива напредното производство и вештачка
интелигенција во технологијата и индустриското лидерство. Европската Унија се труди да ги намали
и избегне бариерите на дигиталниот бизнис на земјите членки и да создаде унифициран дигитален
маркетинг и пазар. Германија ја има прифатено “Индустрија 4.0” како национална развојна
стратегија за да ја покаже својата индустриска моќ во светот. Русија е насочена кон Мапа за развој
на информатичка технолошка индустрија за да ги подобри своите предности во информатичката
индустрија. Индија промовира градење на “Дигитална Индија”, преку засилување на развој во оптичка
мрежа, софтвер и сајбер заштита, а Кина се обидува да ја изгради својата силна Интернет моќ преку
промоција и интеграција на Интернетот, голема база на информации и вештачка интелигенција и
преку подобрување на своите економски иновации и предности. Јасно е дека покрај сите овие моќни
и развиени држави кои се водечки во светот и земјите во развој доволно се трудат и се стремат да ги
подобрат своите натпреварувачки предности со развој на Интернетот. Затоа, со право може да се каже
за предвидувањата на Маршал МекЛухан (Marshall McLuhan), пред повеќе децении дека светот преку
Интернетот ќе стане едно глобално село денес веќе е реалност.
1

Report of World Internet Development 2017, Pdf, 2017, p.5.
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Почетоците на појавата на Интернетот бил наменет за меѓусебно поврзување на владини
истражувања, а веќе од 1994 година неговата намена се проширува да служи на милиони корисници
за голем број потреби и намени за бизнисите и во секојдневниот живот на сите луѓе во сите делови на
светот. Бил Клинтон2 во една своја изјава за Интернетот рекол: “Кога стапив на должност само одреден
број на квалификувани инженери имаа слушнато и знаеја што значи Ворлд вајд веб (World Wide Web)…
Денес дури и мојата мачка има своја веб страница”.
Во својот развој Интернетот постојано се менувал, а две значајни работи ја обележуваат оваа
неговата еволуција: 1) социјалната комуникациска мрежа и 2) развој на мобилната технологија. Преку
социјалната веб-комуникација луѓето пронајдоа своја нова форма за комуникација. Тука се: Фејсбук,
Твитер, Јутуб, Мајспејс, Инстаграм (Facebook, Twitter, YouTube, My Space, Instagram). Создавањето на
Фејсбук во 2004 год., подоцна за кратко време прераснува во светска мрежа со над 2.450 милиони
активни корисници. Мобилната технологија исто така, го максимизира бројот на корисници насекаде
во светот. Интернетот продолжува да биде најдемократски од сите мас-медиуми. Со многу мала
инвестиција, секој може да има своја веб-страница на Интернет. На овој начин, на секој бизнис му
е на дофат огромен потенцијален глобален пазар кој е независен од големината или локацијата на
бизнисот.
Електронската технологија е директно поврзана со централниот нервен систем на човекот, па
често „она што јавноста сака“ да го види го игра или го добива со манипулација на сите оние од кои
би имале корист преку закупот на очите, ушите и нервите на луѓето. Уредувањето на надворешниот
простор е под директно влијание на притисок на нервниот системи на човекот и дејството на
маркетинг рекламите на разни корпорации. Архимед еднаш рекол:3 „Дајте ми место да застанам и ќе
го придвижам светот“. Денес кога тој би ги имал нашите електронски медиуми би рекол: „“Ќе застанам
на твоите очи, уши, нерви и ум и светот ќе се движи со било која брзина или правило што јас ќе го
одберам. Овие „места за застанување“ им се подарени на рекламите на многу корпорации.
Интернетот создаде и разви нови форми и правила во економијата. Од доминацијата на Фејсбук,
Гугл (Google) во пребарување и Амазон (Amazon) во онлајн купување, најголемите интернет платформи
веќе создаваат огромни профити од најосновните интеракции на човекот. Оваа доминација на
Интернетот расте и во финансиските трансакции и освојување на нови пазарни простори и во овој вид
на финансиски услуги. Глобалната димензија на Интернетот е изградена врз основа на комплексна
мрежа, ефекти, огромна база на податоци и деловна и правна регулатива и заштита на корисниците.
Интернетот создаде сосема нови индустрии, нови работни места, ги забрза иновациите, помогна
во ширење на знаењето и во задоволување на нови преференции на потрошувачите низ целиот свет.
Интернетот стана секојдневна основа за модерен живот. Денес, сите активности особено деловните
се одвиваат преку Интернет мрежата и поради тоа влијанието на Интернетот врз економијата и
општеството било цел на многу истражувачи. Економскиот раст може да се моделира како функција
на капитал, труд и технологија. Интернетот во овој модел може да се користи како технологија за
завршување на некоја инвестиција, за вработување и ангажирање на човечкиот капитал како
променлива за капиталот и работната сила. Многу развиени држави потврдуваат дека растот на
државата мерен според Бруто домашен производ (БДП) или Бруто нациоанлен доход (БНП) се
споредувал со растот на стапката на пенетрацијата на Интернет.

2
3

A.Rodriguez, A.Robles, The History of the Internet, October 2016, p.6.
Marshal McLuhan, Understanding media: The Extensions of Man, Pdf. p.18.
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2. Статистички податоци и релации на зависност на бројот на интернет
корисници со развиеноста на државите
Во анализа на статистичките податоците за бројот на интернет корисниците во вкупното
неселение на државите тргнуваме од нашата хипотеза дека: “Развиените држави имаат поголем број
на Интернет корисници во државата и постои висока позитивна релација - зависност од висината на
стапката на пенетрација на Интернетот”. Како параметри за споредување на оваа зависност се земаат:
1) податоците од големината на бројот на Интернет корисници во однос на вкупното население во
државите и 2) стапката на Интернет пенетрација на државите.
Поголем степен на интернет корисници во однос на вкупното население на државите имаат
развиените држави во однос на земјите во развој. Исто така, тргнуваме со анализа на податоците
дека повисока стапка на пенетрација на Интернет корисниците во државите во текот на овој период
на набљудување имаат развиените држави. Многу претходни истражувања и статистички податоци
за развој на Интернетот тврдат дека постои “јаз” помеѓу развиените и земјите во развој во однос на
степенот и бројот на корисници на Интернет. Развиените држави успеале многу порано да се приклучат
на Интернет мрежата, а со тоа и порано да ги добијат придобивките од Интернетот за разлика од
земјите во развој. Развиените држави многу полесно и побрзо ја изградиле Интернет инфраструктурата
и многу порано се приклучиле кон општествените интернет потреби како на населението така и на
бизнисите.
Во табела бр.1 претставени се статистички податоци за бројот на Интернет корисници во светот во
периодот од 1995 до 2019 год. Податоците тврдат дека во Деќември 1995 год. интернет корисниците
изнесувале само 0,4 % (16 милиони) од вкупната светската популација. Во Деќември 2005 год., овој
процент пораснал на 15,7% (1.018 милиони). Во Септември 2010 год. овој број изнесува 1.971 милиони,
или 28,8%, а во Деќември 2019 год. статистичките податоци покажуваат дека 58,8% (4.536 милиони) го
користат Интернетот.
Табела бр.1: Број на Интернет корисници во светот од 1995 до 2019 год.
% од светското
население

Р.бр.

Дата

Број на корисници

1

Декември 1995

16 милиони

0,4%

IDC

2

Декември 2000

361 милиони

5,8%

Internet World Stats

3

Декември 2005

1.018 милиони

15,7%

Internet World Stats

4

Септември 2010

1.971 милиони

28,8%

Internet World Stats

5

Декември 2015

3.336 милиони

46,4%

Internet World Stats

6

Декември 2019

4.536 милиони

58,8%

Internet World Stats

Извор: Internet users stats, 2020.

64

Извор

Предизвици на официјалната статистика
во ерата на глобализација и дигитализација

Графикон бр.1 претставува графички приказ на Интернет корисниците во период 2005-2019 год.
Тенденцијата на забрзан раст е очигледен во последните пет години од овој период.
Графикон бр.1: Раст на Интернет корисници во периодот до 2019 год.

Извор: ITU publications, Facts and Figures, Measuring Digital Development, 2019, Pdf, p.12.

Наредниот графикон бр.2 ги презентира статистичките податоци за бројот на Интернет корисници
по региони: Европа, Америка, државите Комонвелт, Азија и Пацифик, Арапските држави и Африка.
Графикон бр.2: Интернет корисници по региони и развиеност 2019 год. во проценти

Извор: ITU publications, Facts and Figures, Measuring Digital Development, 2019, Pdf, p.12.
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Во табела бр.2 презентирани се топ 20 држави кои во 2020 год. се наведени како држави со
најголем број на Интернет корисници и кои во периодот од 2000-2020 год. оствариле најголем раст
во оваа област. Тоа се државте: Кина, Индија, САД, Индонезија, Бразил, Нигерија, Јапонија, Русија,
Бангладеш, Мексико и т.н.
Табела бр.2: Топ 20 држави во светот според број на Интеренет корисници, 2020.
Р.бр.
1.

Држава

Интернет раст 2000-2020,
во%

Кина

2.

Индија

3.

САД

Р.бр.

Држава

3.796

11.

Германија

329

11.200

12.

Филипини

3.960

328

13.

Турција

3.455

14.

Виетнам

34.250

4.

Индонезија

8.560

5.

Бразил

2.980

15.

Велика Британија

6.

Нигерија

63.000

16.

Иран

7.

Јапонија

252

17.

Франција

8.

Русија

9.

Бангладеш

10.

Мексико

Интернет раст 20002020, во%

413
27.040
710

3.751

18.

Тајланд

2.473

94.199

19.

Италија

415

3.144

20.

Египет

10.940

Извор: Internet World Stats, 2020.

Во следната табела бр.3 се презентирани податоци за Интернет корисници и стапка на пенетрација
на државите од Западен Балкан и податоци од развиени држави во Европската Унија.
Табела бр.3: Интернет корисници – Западен Балкан и развиени европски држави
Ред.
бр.

Држава

Население
(2019)

БНД /per capita
World Bank-2018

Интернет корисници
Деќември 2019

Стапка на
пенетрација

Западен Балкан
1.

Македонија

2,086,720

$14,590

1,583,315

75.9 %

2.

Србија

8,733,407

$14,040

6,325,816

72.4 %

3.

Босна и Херцеговина

3,501,774

$4,910

2,828,846

80.8 %

4.

Црна Гора

629,355

$19,150

439,624

69.9 %

5.

Албанија

2,938,428

$4,320

2,160,000

73.5 %

6.

Хрватска

4,105,267

$14,909

3.787,838

92,3%

7.

Словенија

2,081,900

$26,124

1,663,795

79.9%

ЕУ -

Развиени држави

8.

Норвешка

5,400,916

$75,990

5,311,892

98.4 %

9.

Италија

60,461,826

$34,483

54,798,299

92.5 %

10.

Германија

83,783,942

$47,603

79,127,551

96.0%

11.

Франција

65,273,511

$41,463

60,421,689

92.3%

Извор: Internet world stats, 2020.
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Според податоците презентирани во графиконите бр.1 и 2 и табела бр. 1 и 2 може да се извлечат
следните заклучоци:
• Најголем број на Интернет корисници се евидентирани во последните пет години, од 2014
до 2020 год, каде овој број достигнува 58.8% од вкупното население, или 4.536 милиони
Интернет корисници. Во периодот 2005 до 2014 год. бројот на Интернет корисниците расте со
многу побавно темпо (графикон бр.1 и табела бр.1).
• Процентуалното учество на Интернет корисниците во државите на Европа учествува со 82,5%,
потоа во Америка со 77,2% и државите од Комонвелтот со 72,2%. Овие држави имаат повисоко
учество на индивидуални Интернет корисници во однос на државите во Азија и Пацифик
(48,4%), Арапските држави (51,6%) и Африка (28,2%). Според податоците за класифицирање на
државите во зависност од степенот на развиеност (развиени, земји во развој и ниско развиени
држави), развиените држави имаат најголемо учество во бројот на Интерент корисници 86,6%, потоа се земјите во развој - 47,0% и најниско учество се ниско развиените држави со
19,1% (графикон бр.2).
• Државите од Западен Балкан кои се опфатени во оваа анализа се: Р.С.Македонија, Србија,
Босна и Херцеговина, Црна Гора, Албанија, како и Хрватска и Словенија членки на Европската
Унија. Статистичките податоци за број на население, број на интернет корисници, Бруто
национален доход (per capita) и стапката на пенетрација очигледно се параметри кои ја
одсликуваат состојбата на одредена држава. Кај овие држави стапката на пенетрација на
Интернет корисници е пониска, споредена во однос на оваа стапка кај државите членки на
Европската Унија. Хрватска со 92,3% и Словенија со 79,9% имаат повисоки стапки на пенетрација
во однос на останатите држави од Западен Балкан. Норвешка има 98,4% пенетрациона стапка,
Германија 96,0%, Франција 92,3%, а Италија 92,5%. Нашата држава има стапка на пенетрација
од 75,9% Србија 72,4%, Црна Гора 69,9%. Нашата хипотеза дека бројот на корисници во однос
на вкупното население и висината на пенетрационата стапка е во позитивна зависност во
однос на степенот на развиеност на државите се потврди. Развиените држави имаат повисока
стапка на пенетрација во однос на земјите во развој и ниско развиените (табела бр.3).
Изнесените заклучоци врз основа на статистичките податоци ја потврдуваат зависноста на
споредбените параметри, број на Интернет корисници во однос на вкупното население и стапката
на пенетрација на интернет корисниците, односно постои позитивна корелација помеѓу споменатите
две променливи. Исто така, се потврдува степенот на развиеност на државата и повисоката стапка на
пенетрација на Интернет корисници во земји во Европската Унија и во светот. Сето ова ја потврдува
нашата хипотеза која беше поставена во истражувањето на трудот.
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Заклучок:
Тргнувајќи од изнесените податоци може да констатираме дека Интернетот како ниеден друг
комуникациски медиум овозможи развој на глобалната економска и социјална димензија на бизнисите
и на човештвото. Тој е извор на универзални информации за милиони луѓе во домовите, училиштата
и работните места. Разликите во користењето на дигиталната и информатичката технологија
меѓу развиените и земјите во развој постои и е очигледна во годините на анализираниот период.
Најразвиените држави (Кина, Индија, САД, Јапонија, Бразил, Русија) имаат најголем број на Интернет
корисници во однос на вкупното население, а ова заедно со висината на стапката на пенетрација на
Интеренетот ја потврдува позитивната корелација на овие два параметри. Најрзвиените региони во
светот и понатаму остануваат да бидат Америка, Азија, Европската Унија. Државите од Западен Балкан,
и нашата држава како земји во развој се стремат да ги следат тековите на промени во информатичката
технологија преку зголемување на растот на Интернет корисници и зголемување на стапката на
пенетрација на Интернетот.
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Улогата на статистиките за иновации, наука и технологии
во креирањето на националните иновациски политики во
Република Северна Македонија
Вовед
Денешните современи општества се далеку покомплексни во споредба со општествата во
минатото. Комплексноста на општествата се должи на динамичноста и хетерогеноста кои произлегуваат
од технолошкиот развој, иновациите, дигитализацијата и се побрзиот процес на глобализација. Овие
процеси ја зголемуваат поврзаноста и меѓусебната зависност на националните економии, ја олеснуваат
размената на информации и знаење, ја поттикнуваат надворешната трговија итн., но создаваат и
предизвици иманентни за современите национални економии, меѓу кои, како позначајни се издвојуваат:
загадувањето на животната средина, остварувањето на економски раст и негова одржливост и се
поголемата преоптовареност со информации и податоци за различни појави и од различни извори.
Затоа што промените се мошне брзи и непредвидливи, националните статистички институции се
соочуваат со сериозни предизвици во поглед на продуцирањето податоци кои соодветно ќе ги доловат
овие динамични трендови. Податоците кои ги продуцираат статистичките институции потребно е да се
навремени, релеватни и квалитетни, да ги задоволат националните потреби, но едновремено да се и
меѓународно споредливи. Статистичките институции се соочуваат со предизвикот за воспоставување на
соодветни методологии за мерење т.е. продуцирање на податоци за комплексните феномени. Од друга
страна, пак, статистичките институции се соочуваат со предизвикот за воспоставување на методологија,
односно методи за адекватно презентирање и публикување на податоците. Корисниците без достапна
методологија и разбирливо презентирање на податоците често не може да ги разберат и правилно да
ги толкуваат комплексните податоци, а тоа неминовно води до намалување на нивната користеност.
Од друга страна националните статистички институции се соочуваат со потребата од продуцирање на
се поголем број статистички податоци од различни области, кои од една страна се многу комплексни
за следење, а од друга страна е неопходно нивно следење, затоа што тие претставуваат инпут во
креирањето, имплементирањето и следењето на национални политики, стратегии и анализи.
Македонија како релативно мала економија се стреми кон остварување на економски раст и
одржлив економски развој, преку подобрување и унапредување на конкурентноста на бизниссекторот, преку развој на нови знаења и иновации. Затоа како неопходна се наметнува потребата од
континуирано мерење на иновативноста на бизнис-секторот во земјата, условите од опкружувањето за
негов развој и основните карактеристики на процесот. Осознавањето на сите овие елементи е клучно за
изработка на стратешки документи и креирање мерки за унапредување и поддршка на иновативноста.
Државниот завод за статистика (ДЗС) на РС Македонија како официјален носител и координатор на
статистичкиот систем во земјата е соочен со предизвикот за продуцирање на статистички податоци во
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оваа комплексна сфера кои ќе претставуваат инпут во креирањето, имплементирањето и следењето
на националните политики и во изработката на анализи и истражувања од страна на академската
заедница или од другите корисници.
Една од стратешките цели на политиката за иновации на РС Македонија е изградба на ефективен
национален иновациски систем, отворен кон светот, во кој ќе бидат вклучени сите чинители од
системот и во кој тековите на знаење и размена на идеи помеѓу сите чинители ќе преставува основниот
ресурс во процесот на иновирање. Оваа цел е особено значајна за унапредување на иновативноста во
националните економии кои располагаат со релативно ограничени ресурси и знаење.
Поаѓајќи од оваа стратешка цел, предмет на трудот претставува анализа на примената на
отворените иновации, односно протокот на знаење во македонската економија. Анализата се заснова
на податоците од Истражувањето за иновации и иновациски активности на деловните субјекти
спроведено од ДЗС, за периодот 2014 -2016 година. Целта на трудот е да се испита степенот на
реализација на дефинираната цел во Стратегијата за иновации на земјата и нејзината застапеност според
сектори. Во теоретскиот дел на трудот се изложени методолошките фундаменти на истражувањето за
иновации и промените и предизвиците во поглед на воспоставувањето на адекватна методологија за
мерење на современите карактеристики на иновациите. Понатаму се изложени теоретските постулати
на отворените иновации, како и методолошката основа за нивно мерење, како најсовремена
практика на иновирање и како една од клучните цели поставена со донесувањето на Националната
стратегијата за иновации на РС Македонија. Во понатамошниот дел од трудот е поместена анализата
на застапеноста на отворената иновативност во земјата и е извршено кластрирање на секторите и
одделите во зависност од карактеристиките кои што ги покажуваат деловните субјекти во процесот на
иновирање. На крајот се дадени заклучни согледувања и се изложени мислења и препораки во насока
на унапредување на овие статистики.

1. Теоретскa основа
Методолошка основа за мерење и прибирање на податоци за иновации - современите
предизвици во услови на дигитализација, глобализација и проток на знаење како
основа во процесот на иновирање
Широко е прифатен фактот дека создавањето, дифузијата и користењето на знаењето е круцијално
за остварување економски раст и развој и унапредување на благосостојбата на националните
економии. Имајќи го во предвид овој факт, од клучно значење е правилното мерење на иновациите
и на карактеристиките поврзани со процесот на иновирање. Низ времето природата и карактерот на
иновациите се менува, а следењето на овие промени и продуцирањето на потребните податоци и
индикатори за креаторите на политиките и за останатите корисници на податоците станува неопходно.
Како резултат на потребата од мерење на иновациите и нивните составни компоненти и чинители
на процесот, во почетокот на 1990-тите години започнаа да се спроведуваат првите истражувања
за иновации. Паралелно со првите истражувања за иновации изработен е првиот методолошки
прирачник за мерење на иновациите.
Методолошкиот прирачник е познат како Осло Прирачник (Oslo Manual)1 и е развиен од Евростат
и ОЕЦД. Перманентното следење на воочените слабости од спроведените истражувања, промените во
Осло прирачникот го добил името според градот Осло, односно според градот каде што е одобрен прирачникот
во 1992 година, од страна на Националните експерти за наука и технологија на ОЕЦД. Оригиналниот наслов на
прирачникот е Oslo Manual (Guidelines for collecting and interpreting innovation data).

1
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потребите на корисниците на податоците, особено на креаторите на политиките, како и промените во
самата природа на иновациите, прирачникот, од првичното формулирање до денес, резултираше во
три ревизии, од кои последното четвртото издание е од 2018 година2.
Во последното издание на Осло Прирачникот се направени значајни промени и унапредувања
во дефинирањето и мерењето на иновациите во однос на неговите претходни изданија. Една од
клучните промени, во последното, четврто издание на прирачникот, е промената во дефинирањето на
иновациите. Во третото издание иновацијата се дефинира како „...воведување на нов или значително
подобрен производ или процес или маркетинг метод или организациски метод во бизнис практиката,
организацијата или надворешните односи“ (OECD and Eurostat, 2005, p. 46). Во четвртото издание пак
иновацијата е дефинирана како „...нов или подобрен производ или процес (или нивна комбинација)
што значајно се разликува од претходните производи или процеси на организацијата и е достапна за
потенцијалните корисници (производ) или е достапна за употреба во организацијата (процес)“ (OECD
and Eurostat 2018, p. 32).
Промената во дефинирањето на иновациите произлегува од претходно увидените слабости
од спроведените истражувања за иновации и од влијанието кое го имаат технолошките иновации
(производ и процес) во динамизирањето на економскиот раст и се поголемото внимание кое се
посветува од страна на креаторите на иновациските политики во унапредување на овие видови
иновации. Имајќи го во предвид фактот дека воведувањето иновации не е карактеристика само
за бизнис-секторот, во последното издание на прирачникот концептот на иновации е применлив
во сите четири сектори (бизнис-секторот, владиниот сектор, непрофитниот сектор и секторот на
домаќинства). Значајни унапредувања се направени и во поглед на прилагодување на употребливоста
на методологијата во развиените земји и во земјите во развој, со цел проширување на примената
на методологијата на глобално ниво и овозможување споредливост на прибраните податоци, како
резултат на несомнено значајната улога на иновациите во развиените земји и во земјите во развој.
Една од главните промени и подобрувања во последната ревизија на Осло Прирачникот во
поглед на дефинирањето и мерењето на промените во моделите на иновирање од аспект на светските
предизвици претставува: мерење и следење на отворените иновации како едни од најзначајните
модели на иновирање во современиот свет, каде што примарна улога во процесот на иновирање
имаат тековите на знаење во национални и меѓународни рамки; дигитализацијата на економијата и
општествата, односно мерење на иновациите во дигиталните производи, како и улогата на дигиталните
платформи и базите на податоци во унапредување на иновативноста и во презентирањето на
податоците и истовремено следење на иновативноста од аспект на глобализацијата.
Дигитализацијата претставува трансформирање на постоечките бизнис-модели или пак развој
на нови бизнис-модели преку употреба на дигитална технологија, која придонесува за подобрување
на перформансите на претпријатијата и подобрување на конкурентноста. Поради фактот што
дигитализацијата повеќе не е опција туку е составен дел во работењето на претпријатијата, неопходно
е нејзино следење, мерење и осознавање на нејзините карактеристики. Новото издание на Осло
Прирачникот овозможува мерење и следење на дигитализацијата како иновациски процес, меѓутоа и
како клучен фактор во иновирањето. Дигитализацијата се следи и мери од аспект на: идентификување
на улогата на информациите во воведување иновации на производи и иновации на бизнис-процеси;
класифицирање и следење на активностите за развој на софтвери, бази на податоци и анализа на
податоци, како иновациски активности; улогата на дигитализацијата во креирањето на ново знаење
2 Оригиналниот наслов на прирачникот е Oslo Manual 2018 (Guidelines for collecting, reporting and using data on
innovation).
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и во протокот на знање и на крајот мерење на улогата на дигитализацијата како надворешен фактор
во поттикнување и унапредување на иновативноста. Од друга страна, пак, дигитализацијата го
унапредува мерењето на иновациите т.е. прибирањето и обработката на податоците за иновации. Со
помош на дигитализацијата во денешно време се овозможува прибирање на податоци и информации
за иновации не само во бизнис-секторот туку и во останатите сектори, дури иако првичната намена
на овие податоци и информации не била за статистички цели. Прибирањето на овие информации
и податоци со помош на дигитализацијата доведува до намалување на стапката на оптовареност
на испитаниците (извештајните единици). Воведувањето на софистицирани електронски методи за
прибирање податоци и замена на старите методи, го унапредува процесот на прибирање податоци и ја
намалува можноста за грешки при одговор и при обработка на податоците. И секако, дигитализацијата
овозможува унапредување на методите на презентирање на податоци, анализа на податоците и
визуелизација, а ова е особено значајно за податоците за иновации поради нивата честа употреба и
поради фактот што со истражувањата за иновации се продуцираат голем број податоци и индикатори.
Процесот на глобализација, а во негови рамки и дигитализацијата која значајно придонесува за
забрзување на глобализацијата, отвораат можности за проток на информации, ширење и размена
на новото знаење создадено во претпријатијата, надвор од претпријатијата, па дури и надвор од
националните граници и нивно имплементирање на микрониво, на ниво на претпријатие. Со други
зборови, глобализацијата и дигитализацијата значајно придонесуваат за развој на нови видови
иновации, познати како отворени иновации кои овозможуваат унапредување на иновативноста
преку проток на нови идеи и знаење. За разлика од третото издание на Осло Прирачникот кое што
овозможуваше анализа на составните компоненти на отворените иновации, новиот Осло Прирачник
вклучува теоретски постулати и обезбедува насоки не само за мерење на составните компоненти на
отворените иновации, туку овозможува разграничување и мерење на видовите отворени иновации.
Имајќи ги во предвид новите глобални текови и се поголемата поврзаност на националните
економии преку проток на знаење, дифузија и апсорпција на нови технологии, новата методолошка
основа т.е. новиот Осло Прирачник, овозможува анализирање на иновациите во глобален контекст,
т.е. вклучување на глобалната компонента во иновациските процеси. Во претходното, трето издание на
Осло Прирачникот, иновацијата се анализира од глобален аспект, преку мерење и следење на тековите
на знање и нивната улога во креирање иновации во светски рамки. Меѓутоа во новата методологија
глобалната компонента е зајакната преку идентификување на улогата на мултинационалните
компании во процесите на иновирање, протокот на знаење во глобални рамки и идентификување на
улогата на претпријатијата во синџирот на глобални вредности.
Методологијата за иновации, пак, претставува основа за спроведување на истражувања за иновации
и за анализа на различните аспекти на процесот на иновирање. Најшироко користеното истражување за
иновации кое што овозможува меѓународна споредливост на податоците претставува Истражувањето
за иновации на нациите - Community Innovation Survey. Ова истражување за прв пат е спроведено во
1992 година, паралелно со подготовката на Осло Прирачникот. Истражувањето се применува не само во
земјите на ЕУ, туку и во останатите земји од Европа и светот. Истражувањето се спроведува на две години
и опфаќа тригодишен референтен период, а дефиниците и концептите на истражувањето се усогласени
со Осло Прирачникот. Со истражувањето се прибираат широк сет на податоци за различни аспекти на
процесот на иновации, како што се: видови иновации, соработка во процесот на иновирање, иновациски
активности и трошоци поврзани со нив, поттикнувачки фактори за унапредување на иновативноста,
услови од опкружувањето и владина поддршка во воведувањето иновации.
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Примена на практики на отворени иновации и текови на знаење – нови предизвици со
кои се соочуваат националните економии
РС Македонија како земја која располага со релативно ограничени ресурси, се стреми да го
поттикне економскиот раст и да го одржи економскиот развој преку подобрување на конкурентноста
базирана на знаење и иновации. Имајќи ја во предвид оваа стратешка цел, Владата на Р Македонија
ја донесе првата Стратегија за иновации за периодот 2012 – 2020 година, која претставува
надополнување на постојните владини документи како што се: Стратегијата за индустриска политика,
Стратегијата за мали и средни претпријатија, Програмата за истражување и развој на Владата и други
актуелни владини политики. Стратегијата за иновации цели кон „...започнување на трансформација
на земјата во економија заснова на знаење способна да биде конкурентна на меѓународните пазари
преку нејзината обучена работна сила и иновативни компании“ (МОН, 2012, стр.4). Надополнување
на Стратегијата за иновации во насока на унапредување на иновативниот капацитет во земјава
претставува Стратегијата за паметна специјализација, која е во фаза на изработка, а чија што основна
цел е детектирање на клучни области т.е. сектори, во кои земјата остварува компаративни предности, а
за кои истражувањето и иновациите се клучен фактор за зајакнување на капацитетите и унапредување
на конкурентноста на бизнис-секторот на глобалниот пазар.
Една од четирите цели на Стратегијата за иновации претставува зголемување на тековите на
знаење помеѓу актерите во иновациите. Во РС Македонија во насока на унапредување на иновативноста
значаен е протокот на знаење, идеи и информации и соработката во рамките на бизнис-секторот, помеѓу
бизнис-секторот и владиниот сектор и помеѓу бизнис-секторот и академската заедница. Знаењето
претставува најзначајниот стратешки ресурс за претпријатијата, особено во процесот на иновирање.
Знаењето е генерирано и се користи од различните учесници во националниот иновациски систем,
како што се: претпријатија, универзитети, истражувачки институти, потрошувачи и сл. Претпријатијата
може да користат знаење создадено во рамките на организацијата, или надворешно знаење, како
што е знаењето од потрошувачи, инвеститори, експерти или од други нови потенцијални извори на
знаење (Enkel, 2010). Тековите на знаење се значајно изменети како резултат на развојот на новите
технологии и новите бизнис-модели. Дигитализацијата и развојот на информациско-комуникациските
технологии доведоа до забрзување на тековите на знаење, овозможија нивно многу поедноставно
трансформирање во иновации и го олеснија користењето на нови извори на знаење. Знаењето се
трансфоримира во иновација. Дифузијата на иновации, пак, претставува процес на влез на знаење
кое се трансформира во иновација и усвојување на иновациите од други претпријатија (аутпут од
иновациите).
Значењето на влезните и излезни текови на знаење во подобрување на ефикасноста на
иновациите е препознаено во изминативе децении (Kline and Rosenberg, 1986; Teece, 1986). Тековите
на знаење се клучни во развојот на отворените практики на иновирање т.е. за отворените иновации.
Концептот на отворени иновации (Chesbrough, 2003) ги нагласува предностите од употреба на приливи
и одливи на знаење за забрзување на иновациите и проширување на пазарите за комерцијализација
на иновациите. Отворените иновации ја зголемија потребата од тековите на знаење помеѓу актерите
во процесите на иновирање и потребата од пристап до знаeње преку специјализирани мрежи и пазари
(Arora, Fosfuri and Gambardella, 2001).
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Отворените иновации ги идентификуваат следниве текови на знаење (OECD and Eurostat, 2018):
• Внатрешни (inbound) текови на знаење, кога претпријатието во иновациските активности
користи и апсорбира надворешни извори на знаење.
• Надворешни (outbound) текови на знаење, кога претпријатието им овозможува на други
претпријатија да ги користат, комбинираат или понатаму да ги развиваат идеите или знаењето
развиени во рамки на претпријатието за нивни идни иновациски активности.
Претпријатијата во иновациските активности може истовремено да користат внатрешни и
надворешни текови на знаење (Cosh and Zhang, 2011). Пример за внатрешни и надворешни текови на
знаење е соработката во процесот на иновирање, каде што има прилив и одлив на знаење. Податоците
за примената на различните видови на отворени иновации во зависност од тековите на знаење може
да се користат за идентификување на позицијата на претпријатието во иновативните мрежи.
Моделот на отворени иновации има неколку клучни димензии (Ebersberger et al. 2011)
•
•
•
•

Идентификување на надворешно знаење и идеи (пребарување)
Интерактивен процес на развој и транфер на знаење (соработка)
Пазарно-ориентирани извори (трошоци за иновации)
Надворешна комерцијализација на знаење.

Денес статистичките институции се соочуваат со сериозен предизвик во мерењето и следењето
на комплексните тековите на знаење особено во современиот глобален свет кој не препознава
национални граници. Податоците за текови на знаење се користат и од креаторите на политиките и
од менаџерите на претпријатијата за идентификување на можностите и пречките во слободниот тек
на знаење и негово искористување во работните процеси, како и во проучување на факторите кои ја
помагаат апсорпцијата на знаење од надворешни извори во претпријатијата.

2. Анализа на примената на модели на отворени иновации и текови на
знаење во македонскиот бизнис-сектор со употреба на податоците од
Истражувањето за иновации и иновациски активности
Мерење на иновативноста на македонскиот бизнис-сектор
Започнувајќи од 2010 година, ДЗС има спроведено и објавено податоци од четири истражувања
за иновации и иновациски активности на деловните субјекти во РС Македонија:
•
•
•
•

Иновативни деловни субјекти за периодот 2010-2012 година;
Иновативни деловни субјекти за периодот 2012-2014 година;
Иновативни деловни субјекти за периодот 2014-2016 година и
Иновативни деловни субјекти за периодот 2016-2018 година.

Според податоците на ДЗС, учеството на иновативните деловни субјекти во вкупниот број на
деловни субјекти, дел од истражуваната популација, за референтниот период 2014-2016 година изнесува
37,4 % (Табела 1). Иновативноста на македонскиот бизнис-сектор заостанува за повеќе од 10 процентни
поени во споредба со просекот на Европската Унија (51 %) (Eurostat, 2019). Според големината на
претпријатијата највисока е иновативност на големите претпријатија (55,3 %), по кои следуваат средните
претпријатија (42 %), а најмалку иновативни се малите претпријатија (35,6 %) (ДЗС, 2018).
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Табела 1. Иновативни претпријатија според големина, во РС Македонија, 2014-2016 година
Претпријатија
според големина

Вкупно

Иновативни
(број)

Неиновативни
(број)

%

%

Вкупно

3.114

1.166

37,4

1.949

62,6

Мали

2.448

871

35,6

1.577

64,4

Средни

552

232

42

321

58,2

Големи

114

63

55,3

51

44,7

Извор: ДЗС, 2018

Разгледувано од аспект на секторската дистрибуција, претпријатијата од секторот на модерните
дејности - Информации и комуникации и Финансиски дејности и дејности на осигурување се оценети
како најиновативни (ДЗС, 2018). Во рамките на овие два сектора, 56,3 % односно 52,1 %, соодветно,
од претпријатијата се иновативни. Најниска иновативност во анализираниот период покажуваат
претпријатијата од секторот - Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со
отпад и дејности за санирање на околината, во чии рамки, во анализираниот период учеството на
иновативните во вкупните претпријатија изнесува само 22,1 % (ДЗС, 2018).
Со цел анализа на тековите на знаење и примената на отворените иновативни практики во
македонскиот бизнис-сектор, се употребени добиените податоци од истражувањето за претпоследниот
референтен период, 2014-2016 година3. Добиените податоци се употребени за анализа на застапеноста
на претходно наведените клучни димензии на моделот на отворени иновации.
Овдека би сакале да потенцираме дека во истражувањето за последниот референтен период
2016-2018 година, покрај податоците за застапеноста на клучните димензии на отворените иновации
во македонскиот бизнис-сектор, достапни се и податоци за примената на двата вида на текови на
знаење дефинирани со отворените иновации, внатрешни текови на знаење (inbound) и надворешни
текови на знаење (outbound) во македонскиот бизнис-сектор, што е од исклучително значење за
спроведување на анализи од овој тип.

Анализа на примената на отворените иновации во македонскиот бизнис-сектор
Од истражувањето се издвоени податоци кои може да се искористат за идентификување на
степенот на примена на отворени иновации во македонскиот бизнис-сектор мерен преку застапеноста
на клучните димензии на отворените иновации претходно спомнати во трудот. Основен принцип
на отворените иновации е широка дистрибуција на корисно знаење. Дури и високо конкурентните
претпријатија и претпријатијата опремени со квалитетен човечки кадар и ресурси за активности за
истражување и развој (ИиР) потребно е да се поврзани со надворешни извори на знаење, затоа што
значајните и големи истражувања најчесто се премногу комплексни за да се изведат само во едно
претпријатие. Во продолжение е прикажана анализата според застапеноста на клучните димензии на
отворените иновации во македонскиот бизнис-сектор.

3
За анализата не се искористени податоците за последниот референтен период затоа што во перидот на изработка на анализата
не се достапни податоци на пониско агрегирано ниво кои би биле погодни за анализата.
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Идентификување на надворешно знаење и идеи (пребарување)
Првата димензија/компонента дел од отворените иновации претставува идентификување на
надворешно знаење и идеи, односно скрининг на информации. Надворешното знање, информации
кои се нови за претпријатието, по дефиниција не се познати за претпријатието, туку тие мора да
се идентификуваат преку процесот на пребарување (Ebersberger and Herstad, 2010). Ова го прави
процесот на иновирање неизвесен, затоа што не може однапред да се селектира кои идеи и
информации се корисни. Претпријатијата пребаруваат со цел да најдат нова инспирација, нови
идеи и нереализирани можности за развој. Систематското пребарување на информации може да
доведи до откривање на решенија за некој постоечки проблем или пак да се добијат информации за
преференциите на потрошувачите за некои нови производи. Информациите претпријатијата не треба
да ги пребаруваат само надвор од претпријатието кај постоечките клиентите, во рамките на секторот,
партнерите на соработка, туку и надвор од организациските и секторските граници, затоа што за
развој на иновацијата, потребно е пребарувањето да се прошири надвор од веќе воспоставените
врски и контакти. Во рамките на отворената иновативност, претпријатијата систематски истражуваат
нови можности, на пример преку употреба на јавно достапни бази на податоци, научни публикации
или истражувања на пазарот. Пребарувањето на страната на побарувачката на пазарот, може
да му обезбеди на претпријатието витални информации за идните трендови и преференции на
потрошувачите (Von Hippel, 2005), додека пак пребарувањето помеѓу конкурентите може да обезбеди
информации за технолошките можности кои не се перципирани од страна на претпријатието (Lukas
and Ferrell, 2000). Снабдувачите не се извор на информации само за технологија туку индиректно
обезедуваат информации за конкурентите, истражувачката заедница и за пазарот (Hauknes and Knell,
2009). Користењето на информации од консултантски фирми може да му обезбеди информации на
претпријатието за технолошките можности кои што постојат надвор од секторските граници (Tether
and Tajer, 2008). Публикациите и списанијата може да обезбедат информации не само за врвната
технологија туку и за инвестициите што не се вредни да се вложи во нив (Asheim and Gertler, 2005).
Различните извори на информации имаат комплементарни функции во процесот на иновирање.
Разновидноста на изворите на информации кои ги користи претпријатието претставуваат индикатор за
отвореноста кон надворешни извори на податоци. Постоечките емпириски анализи потврдуваат дека
пребарувањето на информации се одразува позитивно врз иновативноста (Laursen and Salter, 2006).
Во истражувањето за иновации и иновациски активности на деловните субјекти на ДЗС, вклучено е
прашање со кое се обезбедуваат податоци за користењето на информациите во текот на иновациските
активности. Во рамки на прашањето наведени се 11 извори на информации кои што испитаниците ги
рангираат според степенот на користеност и значајност за започнување на иновациските активности
со користење на Ликеротова скала од четири нивоа. Однапред дефинираните извори на информации
се групирани во четири групи: интерни извори, пазарни извори, образовни и истражувачки извори и
други извори на информации. Со исклучок на првата група на извори, сите останати групи на извори се
надворешни и може да се искористат како индикатори за мерење на застапеноста на првата димензија
дел од отворените иновации.
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Изворите на информации главно може да се поделат во две групи, пребарување во индустријата
и пребарување во научниот сектор. Според податоците од истражувањето за иновации и иновациски
активности на деловните субјекти, од вкупниот број на производ и/или процес иновативни деловни
субјекти од бизнис-секторот во РС Македонија, (861 деловни субјекти), за 47 % користењето на
интерни извори на информации од различни сектори во рамките на претпријатието е од големо
значење за успешно извршување на иновациските активности (Табела 2). Во македонскиот бизниссектор во однос на надворешните извори на информации, претпријатијата доминантно користат
информации од добавувачите (30,5 %) и од клиентите од приватниот сектор (26,6 %). Релативно мал
процент на претпријатијата пребаруваат информации во рамките на научниот сектор, односно користат
информации од консултанти, лаборатории и универзитети (5,7 %) и од високообразовни институции
(3,1 %) (Eurostat, 2018). Доминантното учество на користење на надворешни извори на информации
во рамки на индустријата е очекувано за РС Македонија, затоа што употребата на овие извори на
информации е карактеристична за претпријатија во национални економии кои ја апсорбираат и
прилагодуваат постоечката современа технологија развиена надвор од националните граници.
Додека пак користењето на информации од образовниот и научниот сектор е карактеристично за оние
национални економии во кои учеството на големите претпријатија е релативно големо и кои имаат
развиени сектори за истражување и развој. Податоците за РС Македонија несомнено укажуваат на
слаба искористеност на надворешни информации и идеи во процесот на иновирање.
Табела 2. Претпријатијата кои го оцениле користењето на извори на информации со големо
значење за реализација на иновациските активности, 2014 – 2016 година
Број на
претпријатија

%

Во рамки на претпријатијатието или групата на пртпријатија

406

47,2

Добавувачи на опрема, материјали, компоненти и софтвер

263

30,5

Клиенти или потрошувачи од приватниот сектор

229

26,6

Клиенти или потрошувачи од јавниот сектор

59

6,9

Конкуренти или претпријатија од секторот

91

10,6

Консултанти или комерцијални лаборатории

49

5,7

Универзитети и други високообразовни институции

27

3,1

Конференции, саеми, изложби

157

18,2

Научна литература и списанија од област на технички науки

121

14,1

55

6,4

Здруженија, комори

Извор: Eurostat, 2018
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Интерактивен процес на развој и транфер на знаење (соработка)
Процесот на пребарување информации може да резултира во подлабока интеракција со
надворешните страни (претпријатија или институции). Информациите може да се разменуваат,
меѓутоа нема да се корисни доколку не се трансформираат во знаење. Претпријатието може да увиди
дека не располага со доволно знаење за да реализира некоја идеја или пак може да се соочи со
неочекувани проблеми при реализација на идеите. Доколку овие проблеми и предизвици не може
да се надминат и решат интерно, претпријатието може активно да се вклучи во соработка со други
надворешни чинители. Втората димензија од отворените иновации ја вклучува соработката, односно
интрекативниот процес на развој и трансфер на знаење. Во процесот на соработка вклучените страни
учествуваат во активна размена на знаење. Во соработката може да се вклучени две страни или пак
да се формираат цели тимови каде што ќе бидат вклучени голем број чинители. Различните видови
соработка може да имаат различно значење во различни фази од процесот на иновирање (Kessler et
al., 2000; Roper et al., 2008). Соработката со клиентите може да обезбеди комплементарно знаење кое
ќе ја намали неизвесноста на пазарот. Соработката пак со истражувачкиот сектор може да придонесе
во реализација на базични истражувања неопходни за развој на некоја компонента од производот или
машина како дел од развојот на нов производ или процес. Што се однесува до соработката во рамки
на националните граници или надвор од нив, соработката со надворешни чинители од националната
економија може да придонесе за дифузија (ширење) и рекомбинација на знаењето помеѓу
инволвираните страни, додека пак соработката со чинители надвор од националната економија може
да доведе до трансфер на технологија и знаење од други национални економии. Постојат различни
видови соработка, од бинарна соработка во ограничени проекти до мрежна соработка на ниво на
индустрија. Меѓутоа генерално постојат три типови на соработка: хоризонтална, помеѓу претпријатија
од ист сектор на активност; вертикална, помеѓу ентитети на различно ниво на синџирот на снабдување,
како на пример, помеѓу доставувачи и клиенти и латерална соработка, која го поврзува бизниссекторот со академската заедница.
Во рамки на истражувањето за иновации и иновациски активности на деловните субјекти е
вклучено прашање со кое се обезбедуваат податоци за активната соработка на претпријатието во
процесот на иновирање со други институции или организации, според географската локација на
партнерот на соработка. Во рамки на прашањето се наведени 8 партнери на соработка и различна
географска локација на партнерите. Во однос на соработката потенцирано е дека под соработка се
подразбира само активно учество со други претпријатија или институции во иновациските активности,
а исклучено е склучување на договори без активна соработка (OECD and Eurostat, 2005).
Податоците од истражувањето покажуваат дека од претпријатијата кои во периодот на
набљудување (2014-2016 година) имаат воведено иновација на производ или процес, иновациите
главно ги воведуваат самостојно (75 %) без да се вклучат во активна соработка со други претпријатија
или институции. Анализирано според видови на соработка, во македонскиот бизнис-сектор доминира
вертикалната соработка, односно соработката со различни учесници од синџирот за вредности.
Повеќе од 81 % од претпријатијата соработуваат со добавувачи на опрема и материјали во процесот
на иновирање и скоро 55 % од претпријатијата соработуваат со клиенти од приватниот сектор. Како
и во случајот на користење информации, така и во однос на соработката, повторно податоците
укажуваат на ниско ниво на латерална соработка, односно на слаба соработка на бизнис-заедницата
со академската заедница. Соработката со чинители од синџирот на вредности е повеќе директно
поврзана со решавање на конкретен проблем, додека пак соработката со истражувачкиот сектор е
повеќе насочена кон истражувачка активност и базични истражувања.
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Табела 3. Иновативни претпријатија кои соработувале во воведувањето иновации, според видови
партнери за соработка, 2014 – 2016 година
Број на
претпријатија

%

Производ и/или процес иновативни претпријатија

861

Вид на соработка

210

24,4

Други претпријатија во групата на претпријатија

82

39,0

Добавувачи на опрема, материјали, компоненти или софтвер

171

81,4

Клиенти или корисници од приватниот сектор

115

54,8

Клиенти или корисници од јавниот сектор

51

24,3

Конкуренти или други претпријатија од секторот на активност

62

29,5

Консултанти или комерцијални лаборотории

47

22,4

Универзитети или други високообразовни установи

48

22,9

Извор: Eurostat, 2018

Пазарно-ориентирани извори (трошоци за иновации)
Претпријатијата најчесто не располагаат со неопходните ресурси и знаење за развој на иновации
и иновациски активности. Како алтернатива или надополнување на интерното развивање иновации,
претпријатијата може да одлучат иновативните активности да ги реализираат преку набавка на
машини, опрема, знаење и услуги неопходни за спроведување на иновациските активности. Пазарноориентираните извори, односно надворешните трошоци за иновации се третата компонента на
отворените иновации. Преку надворешните трошоци за иновациски активности, претпријатијата ги
намалуваат интерните трошоци и ризикот во процесот на иновирање. Пример за надворешни трошоци
за иновации се договорите за ИиР надвор од претпријатието, кои се склучуваат според договорени
услови и рокови. Договорите за спроведување на надворешни активности за ИиР се различни од
пребарувањето, затоа што овие активности подразбираат реален трансфер на технологија, но се
разликуваат и од аспект на соработката, затоа што овие договори не подразбираат активна соработка
на претпријатието со некој надворешен партнер за решавање на проблем или за базични истражувања,
и не продуцираат проток на знаење во форма на позитивни екстерналии како резултат на активната
соработка. Склучувањето договори за истражување и иновациски активности е особено значајно и
актуелно во последните години затоа што овозможува пристап до современи технологии, опрема
и специјализирани знаења, а едновремено бара ангажирање на помали организациски ресурси и
помали фиксни трошоци за одржување на оддели за ИиР во споредба со активната соработка.
За истражување на третата димензија која се однесува на пазарно ориентираните извори, се
користени податоците од прашањето за видовите трошоци направени за воведување на иновациите.
Во рамки на ова прашање се обезбедуваат податоци за следните видови трошоци за иновациски
активности: трошоци за интерно ИиР; трошоци за екстерно ИиР; трошоци за набавка на опрема,
машини; знаење; дизајни и сл.
Како што може да се забележи од Графикон 1, најголем дел од трошоците за иновациски
активности на претпријатијата од македонскиот бизнис-сектор се надворешни трошоци (96,8 %),
додека пак само 3,2 % од направените трошоци се за интерни активности за ИиР. Од надворешните
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трошоци доминантно е учеството на трошоците за набавка на нова опрема, машини, софтвер (88,8 %),
додека пак најмало е учеството на трошоците за надворешно ИиР (1,5 %). Овие податоци укажуваат
на фактот дека иновациските активности т.е. развојот на иновациите во земјата главно се заснова на
набавка на софистицирана технолошка опрема, а во мал дел се заснова на базични или применети
истражувања т.е. на активности за ИиР изведени во рамки на претпријатијата. Во последните години
евидентно е зголемување на надворешните трошоци за иновациски активности, не само во РС
Македонија, туку и во останатите земји од ЕУ.
Графикон 1. Трошоци за иновациски активности во 2016 година

Извор: ДЗС, 2018

Надворешна комерцијализација на технологии
Интелектуалната сопственост се смета за производ на класичните иновации и нејзината улога
е главно одбранбена. Без права на интелектуална сопственост иноваторот нема да има никаква
финансиска добивка поради потенцијалните имитатори и нема да има мотив за иновирање во иднина.
Меѓутоа и во моделот на отворени иновации, интелектуалната сопственост е еден од централните
елементи, затоа што интелектуалната сопственост се движи кон и од претпријатието, со што се
овозможува размена на знаење, односно стекнатото знаење во рамки на едно претпријатие понатаму
може да се користи, комбинира за развивање на нови идеи, знаење и иновации.
Податоците во однос на последната димензија - надворешна комерцијализација на технологии,
укажуваат на ниска искористеност на правата на интелектуална сопственост. Само 14 % од иноваторите,
во анализираниот период ги комерцијализирале своите иновации, односно извршиле регистрација на
правата на интелектуална сопственост. Од прикажаните податоци во Табела 4, може да се забележи
дека најчесто користена форма на интелектуална сопственост од претпријатијата во Македонија се
трговските марки (77,1 %), додека пак најмалку користени се патентите (12,9 %) и правото на корисен
модел (4,3 %).
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Табела 4. Претпријатија од македонскиот бизнис-сектор кои користат права на интелектуална
сопственост, 2014-2016 година
Број на
претпријатија
Претпријатија кои користат права на интелектуална сопственост

%

140

14,1

18

12,9

6

4,3

45

32,1

Трговски марки

108

77,1

Трговски тајни

32

22,9

Авторски права

22

15,7

Патенти
Европски корисен модел
Право на индустриски дизајн

Извор: Eurostat, 2018

Кластери од сектори и оддели според примена на отворени и затворени модели на
иновации
Врз основа на застапеноста на претходно анализираните клучни димензии на отворените
иновации, во продолжение е направена кластер анализа на секторите и одделите од македонскиот
бизнис-сектор во зависност од карактеристиките кои ги покажуваат во процесот на иновирање. Како и
во претходниот дел на трудот повторно извор на податоци се Евростат и Државен завод за статистика,
истражување за Иновации и иновациски активности на деловните субјекти во РС Македонија,
референтен период 2014-2016 година. Кластер анализата е од типот на K-Means кластер анализа
со однапред дефиниран фиксен број на групи (кластери), односно за потребите на анализата се
дефинирани две групи на кластери (кластер од сектори кои воведуваат отворени иновации и кластер
од сектори кои применуваат традиционално воведување иновации). Користените индикатори според
димензии претходно беа подетално анализирани.
Во Табела 4 се прикажани резултатите од кластер анализата. Врз основа на користените
индикатори може да се заклучи дека само еден сектор од македонската економија, а тоа е секторот
Преработувачка индустрија, применува отворен модел на иновирање. Сите останати сектори и
оддели применуваат затворени иновации т.е. во процесот на иновирање главно се потпираат врз
сопствените ресурси, знаење и капацитети. Претпријатијата од секторот – Преработувачка индустрија
во процесот на иновирање не се потпираат само на сопствените врски, ресурси и знаење, туку се
насочени кон пребарување на нови идеи и знаење од надворешни извори, активно соработуваат
во процесот на иновирање, користат надворешни технологии, го истражуваат пазарот и воведуваат
пазарно ориентирани иновации. Примената на отворени иновативни практики доведува до поголема
ефикасност во иновирањето на претпријатијата од наведениот сектор.
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Табела 5. Резултати од кластер анализата - распределба на сектори и оддели од македонскиот
бизнис сектор во калстери
Сектор/оддел

Кластер

Б Рударство и вадење на камен

1

В Преработувачка индустрија

2

Г Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација

1

Д Снабдување со вода; отстрнување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санирање на
околината

1

46 Трговија на големо, освен трговија со моторни возила и моторцикли

1

Ж Транспорт и складирање

1

Ѕ Информации и комуникации

1

И Финансиски дејности и дејности на осигурување

1

71 Архитектонски дејности и инженерство; техничко испитување и анализа

1

72 Научно истражување и развој

1

73 Маркетинг (реклами и пропаганда) и истражување на пазарот

1

Извор: Пресметки на авторите

Заклучоци и препораки
Имајќи го во предвид фактот дека денес економскиот раст и развој во светски рамки се базира на
развој на иновации, ново знаење и технолошки развој, примарна цел на секоја национална економија
е изработка на стратешки документи и креирање мерки за поддршка на иновативноста, технолошкиот
развој и развојот на ново знаење.
Актуелизирањето на ваквите глобални трендови, пак, ги соочува статистичките институции со
голем предизвик за продуцирање на податоци кои ќе го водат процесот на креирање стратегии, но
кои истовремено ќе овозможат и следење на реализацијата на поставените стратешки цели, како и
следење на ефикасноста на воспоставените мерки.
РС Македонија во насока на израдба на економија базирана на иновации и знаење, ја изработи
првата Национална стратегија за иновации за периодот 2012-2020 година. Во периодот на изработка на
Стратегијата, сеуште не беа достапни официјални статистички податоци за мерење на иновативноста и
идентификување на основите слабости и компаративни предности на земјата во оваа област. Првите
официјални податоци за иновации и иновациски активности на бизнис-секторот во РС Македонија,
ДЗС ги објави во 2014 година за референтниот период 2010-2012 година, а оттогаш редовно се следи
иновативноста, согласно методологијата на Евростат, со што се обезбедува и меѓународна сопредливост
на податоците. Како што може да се види од направената анализа, официјалните податоци за иновации
се од големо значење и за следење на степенот на реализација на дефинираните цели во Стратегијата за
иновации за 2012-2020 година, како еден од клучните стратегиски документи во рамките на Македонскиот
национален иновациски систем. За анализа во истражувањето ја избравме отворената иновативност
поради нејзиното неспорно големо значење за протокот на знаење, вмрежувањето и соработката во
развивањето на иновации, особено во денешниот глобален свет на поврзаност и меѓузависност на сите
чинители во иновацискиот систем, не само на национално ниво, туку и на глобално ниво.
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Имајќи предвид дека првата Национална стратегија на иновации истекува во 2020 година,
Државниот завод за статистика на РС Македонија, се наоѓа пред сериозен предизвик во поглед на
продуцирање статистики кои ќе го водат процесот на изработка на новата Стратегија за иновации.
Покрај Стратегијата на иновации, во фаза на изработка е Стратегијата за паметна специјализација, која
е особено значајна и во која треба да се дефинираат приоритени оддели/сектори на активност во кои
РС Македонија остварува компаративна предност. Меѓутоа во насока на следење на приоритетните
области дефинирани со стратегијата, исто така неопходно е продуцирање на податоци и индикатори кои
ќе овозможат следење на дефинираните цели. Како надополнување на овие стратегии, во наредниот
период исто така ќе следат и други стратешки документи во оваа сфера, чија што изработка секако ќе
се заснова на официјални статистички податоци. Податоците од ДЗС се користат и за оценувања од
надворешни експерти во областа на иновативноста, конкурентноста, технолошкиот развој на земјата и
развојот на претприемништвото.
Поаѓајќи од исклучителната важност на официјалните статистички податоци продуцирани од
ДЗС, кои обезбедуваат поддршка во изработката на клучните стратегиски документи во земјата и
претставуваат основа за изработка на фундаментални и базични истражувања за прашања од големо
значење за РС Македонија, ги упатуваме следните препораки:
• Во идните истражувања за иновации, за национални потреби корисно би било да се
вклучат микропретпријатија, барем од некои прироритетни сектори и оддели. Иако нивното
вклучување не е задолжително според меѓународните препораки, сепак неспорен е фактот
дека микропретпријатијата се носечкиот столб во нашата економија и најголем дел од
средствата наменети за поддршка на иновативноста се однесуваат токму на оваа категорија
на претпријатија.
• Од аспект на продуцирањето статистички податоци, ДЗС потребно е и понатаму да се
посвети на унапредување на квалитативната компонента на податоците. Не е значајно само
продуцирањето на податоци, туку многу позначајно е продуцирањето квалитетни податоци.
Квалитетот на податоците потребно е да се обезбеди низ целиот процес, започнувајќи од
изработка на инструменти за прибирање податоци, воспоставување адекватна методологија,
прибирање на податоците, нивна контрола, анализа, публикување и сл. Стапката на одговор
има големо влијание врз квалитативната компонента на податоците. Оттука, потребно е да се
воспостави баланс, односно да се работи на нејзино подобрување од една страна, меѓутоа од
друга страна треба да се работи на намалување на стапката на оптовареност на извештајните
единици. За оваа цел неопходно е да се следат меѓународните искуства и да се обезбедуваат
податоци од алтернативни извори. Покрај самите извештајни единици, извор на податоци
може да бидат и веб страните на претпријатијата, специјализираните веб страни на кои се
достапни податоци и информации во случајов за иновативни претпријатија, како и фондовите
и институциите наменети за поддршка на иновативноста и технолошкиот развој.
• Поврзано со презентирањето на податоците, следењето на современите трендови и
можности кои ги нуди дигитализацијата, односно воведувањето на интерактивни графици
и визуелизација на податоците би претставувало значаен чекор кон осовременување на
процесот на продуцирање податоци. Податоците за да ги задоволат барањата на корисниците
и правилно да се читаат и толкуваат, неопходно е да се проследени и со методолошки
објаснувања, затоа што без нив можно е да настане сосема погрешно интерпретирање на
податоците и ограничување на нивната употребливост.
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• Затоа што иновациите и другите компоненти поврзани со иновативноста се мошне комплексна
област, сериозен аналитички пристап и посветеност на академскиот и стручниот кадар при
анализа на податоците и показателите за иновативност е неопходна. Анализата на добиените
податоци секако е неминовна, но едновремено потребно е тие редовно да се проверуваат
и да се споредуваат со други индикатори и податоци за мерење на иновативноста од
достапните национални и меѓународни извештаи и рангирања на земјата во оваа област, а
со цел надминување на можни или идентификувани противречности. Доколку не се запазат
овие аспекти, податоците може да дадат искривена слика за степеност на иновативност и
карактеристиките на самиот процес, кои што од друга страна, пак, се одразуваат негативно и
ја ограничуваат употребливоста на податоците во процесот на креирање на политиките и во
следење на нивната реализација и ефекти.
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Дигитална трансформација на Босна и Херцеговина
1. Вовед
Во 2018 година, Европската комисија ја претстави Дигиталната агенда за Западен Балкан, една
од 6-те клучни иницијативи на политиките на Европската Унија на Западен Балкан. Целта на агендата
е да придонесе за преминот на регионот кон дигитална економија и да донесе дополнителна вредност
во процесот на дигитална трансформација, како што се економски раст, создавање работни места и
подобри дигитални услуги.
Дигиталната агенда за Западен Балкан ги обврзува Комисијата и земјите од Западен Балкан
да работат на следново: Инвестирање во дигитална инфраструктура, подобрување на дигиталната
безбедност, доверба и зајакнување на дигиталната економија и дигиталното општество преку развој
на алатки за електронски услуги, поттикнување истражувања и иновации преку воспоставување
национални истражувачки установи.
Советот на министрите на Босна и Херцеговина донесе „Политика за развој на информатичкото
општество на Босна и Херцеговина за периодот 2017-2021 година“, со која се утврдуваат активности што
ќе го зголемат социјалниот и економскиот потенцијал на ИКТ. Развојната политика на информатичкото
општество на БиХ за периодот 2017 - 2021 година е усогласена со седумте стратешки столбови за
развој на ИКТ од Дигиталната агенда за Европа. Политиката ги дефинира развојните цели на секторот
за електронски комуникации во БиХ, како и мерките и активностите што ќе доведат до реализација
на дефинираните цели. Сепак, не е изготвен Акциски план што ќе содржи конкретни чекори за
спроведување, развојни програми и проекти со соодветни описи, засегнати страни, рокови и потребни
ресурси. Исто така, беше усвоена Рамковната стратегија за развој на широкопојасен пристап во Босна и
Херцеговина за периодот 2019-2023 година и Акциски план. Стратегијата има цел да ги идентификува
клучните приоритети потребни за развој на широкопојасен пристап во Босна и Херцеговина.
Препознавајќи ја важноста на воведувањето дигитални технологии во целото општество на
БиХ, Комората за надворешна трговија на Босна и Херцеговина ја подготви публикацијата Дигитална
трансформација на Босна и Херцеговина. Публикацијата се состои од 13 студии за одредени области,
а тие се следниве:
•
•
•
•
•
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КНИГА 1 - Показатели за споредбено оценување и индекси на успешност
КНИГА 2 - Земјоделството во Босна и Херцеговина
КНИГА 3- Паметна и зелена е-мобилност на граѓаните, стоките и услугите во Босна и Херцеговина
КНИГА 4 - Сојуз на мала е-економија во Босна и Херцеговина
КНИГА 5 - Финансии 4.0 во Босна и Херцеговина - Fintech, Regtech, Insurtech, eBAM
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• КНИГА 6- е-Здравство на Босна и Херцеговина - тези за нови насоки за здравството
• КНИГА 7 - е-Рамка за самоодржлива животна средина и енергетска ефикасност во Босна и
Херцеговина
• КНИГА 8 - Човечки капитал - Босна и Херцеговина за новата доба
• КНИГА 9 - Образование, стручно образование и е-инфраструктура во Босна и Херцеговина
• КНИГА 10- Дијалог на Босна и Херцеговина за е-сигурност и е-безбедност
• КНИГА 11 - Правна рамка на информатичкото општество на Босна и Херцеговина - е-Правда
како парадигма на новиот поредок
• КНИГА 12 - е-Влада на Босна и Херцеговина - за последно место во индексот на корупција
• КНИГА 13 - Културното наследство на Босна и Херцеговина во дигиталниот свет
Преку овие студии се разгледуваше литературата за релевантните технолошки влијанија во ЕУ и
во светот, со посебен осврт на БиХ; се предлагаат концепти, се идентификуваат неопходните чекори
и чинители за надминување на дигиталниот јаз; презентиран е нацрт-план што треба да се прифати
од надлежните институции. Подготовката на овие 13 студии е резултат на работата на голем број
експерти во БиХ, а целокупниот процес/програма што ја започна Комората за надворешна трговија на
БиХ на почетокот на 2019 година, ќе се одвива во три фази:
• Првата фаза на процесот/програмата е да се направи пресек на состојбата на дигиталната
трансформација со идентификување на најрелевантните области на развој како столб на
развојот на информатичкото општество или дигиталната трансформација на општеството
на БиХ; утврдување на главните предизвици што треба да се надминат и спроведување
решенија усогласени со оние на ниво на ЕУ; дефинирање показатели за следење за секој
од идентификуваните столбови за развој; вклучување клучни чинители и засегнати страни,
особено микро, мали и средни претпријатија, претставници на администрацијата и академската
заедница во комитети; организирање конференции и панел-дискусии на одредени теми со
кои треба да се запознае пошироката јавност.
• Втората фаза од процесот/програмата е формирање оперативни единици/комитети на ниво на
БиХ, како и на пониски административни нивоа; овозможување на работата на оперативните
единици, како и собирање релевантни податоци за развој на показателите; детална анализа
на целта на показателите, чинителите, давателите на податоци и потенцијалните корисници
на показателите/засегнатите страни; идентификување на столбовите за развој за кои ќе бидат
изготвени инвестициски циклуси и дефинирање на потенцијалните активности за кои треба да
се известува.
Во третата фаза, ќе се дефинираат дополнителни столбови за развој и ќе се утврдат целните
вредности и ќе се споредат со меѓународните трендови; третата фаза на процесот/програмата
е ажурирање и толкување на показателите и известување за нив (детални метаподатоци што го
опишуваат секој показател и начинот на кој е изготвен); ќе се воспостават механизми или процеси за
ревидирање на показателите со што ќе се овозможи создавање нови показатели, како и ревидирање
на постојните; посочување на чекорите со кои е можно да се надминат одложувањата на патот на
дигиталната трансформација; отворени консултации со сите засегнати страни, технички експерти и
експерти од соодветната област, даватели на податоци, целна публика за показателите, други засегнати
страни и заедницата.
Комората за надворешна трговија на Босна и Херцеговина го започна овој процес, кој е
интерактивно ориентиран, обединувајќи ги клучните чинители и засегнатите страни за да ги разберат
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предизвиците и очекувањата со кои се соочуваат. Првата фаза од овој процес е започната и завршена,
а посебен фокус беше ставен на микро-компаниите, земјоделците, занаетчиите и нивните потреби,
бидејќи повеќето претпријатија во БиХ се од овие дејности.
Од друга страна, беше препознаена потребата од дополнително образование на малите и
средните претпријатија за процесот на дигитална трансформација.

2. Студија „Показатели за споредбено оценување и индекси на
успешност“ - Поставување систем за следење
Во областите за развој, показателите сè повеќе се користат за следење на напредокот на
национално, регионално и локално ниво. За да може на правилен начин да се користат показателите,
потребно е внимателно да се разгледа нивната природа, цел и улога во различните процеси, како и
методологијата за нивното дефинирање и избор.
Една од студиите од публикацијата Дигитална трансформација на Босна и Херцеговина е студијата
„Показатели за споредбено оценување и индекси на успешност“.
За успешно следење на процесот на дигитална трансформација на општеството, потребно е
да се воспостави идејна рамка со релевантни показатели, која ќе ги следи промените на пазарот на
технологии и услуги. Студијата претставува сеопфатен пристап и систематски избор на збир показатели
за следење на состојбата на различните сегменти на дигиталната трансформација на општеството.
Студијата за споредбено оценување ја разгледува дигиталната трансформација на сите нивоа преку
квалитетен збир показатели. Квалитетниот збир показатели дава сеопфатна слика за промената што
се мери и содржи соодветна комбинација на поединечни показатели на различни нивоа на следење.
За да се добие квалитетен збир показатели потребни се добри поединечни показатели, а студијата
покажува солиден број на поединечни показатели за секој контекст. Студијата ја нагласува важноста на
користењето показатели за следење и процена на состојбите во сите области и важноста на стручното
дефинирање и избор на показатели со цел да се обезбеди објективност при донесувањето важни
одлуки за развој. Во процесот на избирање показатели за следење, беа разгледани и искуствата на
земјите од Европската Унија и регионот, земајќи ги предвид спецификите на потребите на државите.
Не постои јасно правило за соодветното ниво на бројки и детали за показателите – ова зависи
од видот на иницијативата, како и сложеноста на конкретната интервенција. Студијата за споредбено
оценување го користеше принципот SMART (од анг.: конкретни, мерливи, остварливи, релевантни,
навремени) за дефинирање нови показатели, а принципот CREAM се користеше за избор на показатели
за успешноста (од анг.: јасни, релевантни, економични, соодветни, следливи).
Студијата за споредбено оценување ја разгледува дигиталната трансформација на сите нивоа на
следење, презентирани се квантитативни и квалитативни показатели, презентирани се стандардни
показатели на ниво на влезни вредности и влијанија, клучни и композитни показатели, показатели за
заменски варијабли.
Во првата фаза од процесот на студијата за споредбено оценување, голем број показатели не
можеа да го исполнат принципот RACER „Прифатен од персоналот, засегнатите страни“ и „Отпорен на
манипулација“. Агендата Подобра регулатива препорачува, колку што е можно, сите показатели да
бидат во согласност со принципот RACER:
• Релевантни, т.е. тесно поврзано со целите што треба да се постигнат. Тие не треба да бидат
преамбициозни и треба да ја мерат вистинската работа,
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• Лесни за следење (на пример, собирањето податоци треба да биде изводливо и со ниски
трошоци. Колку што е можно во пракса, тие ќе се засноваат на достапни податоци, а секое
мерење не треба да претставува преголем товар за корисниците, деловните субјекти или
граѓаните),
• Прифатени (на пример, од персоналот, засегнатите страни). Улогата и одговорностите на
показателот треба да бидат добро утврдени,
• Отпорни на манипулација (на пример, административно оптоварување: Ако целта е да се
намалат административните оптоварувања за деловните субјекти, оптоварувањата можеби
нема да се намалат, туку само ќе се префрлат од деловните субјекти на јавната администрација;
Податоците се веродостојни, статистички и аналитички потврдени, усогласени со меѓународно
признатите стандарди и методологија).
• Веродостојни за нестручната јавност (недвосмислени и лесни за толкување. Показателите
треба да бидат што е можно поедноставни и поробусни. Доколку е потребно, можеби ќе треба
да се користат и композитни показатели – како што се рангирањата на земјата, показателите
за благосостојбата, но и рангирањата на финансиските институции и инструменти).
Потребно е да се направат дополнителни напори преку втората и третата фаза од спроведувањето
на процесот/програмата за постигнување на принципот RACER за сите показатели.

3. Заклучок
Дефинирањето на поединечните показатели треба да биде колективна активност; целната група
зависи од темата и интервенцијата што треба да се измери; може да биде владата, академската
заедница, граѓанското општество, деловните субјекти, малите и средните претпријатија, разни други
владини и невладини агенции и организации, приватни компании.
За успешно следење на дигиталната трансформација на општеството, потребно е да се воспостави
одржлива концептуална рамка што систематски ќе дефинира збир показатели за следење на
различните сегменти на дигиталната трансформација на општеството и споредба со другите земји. При
дефинирање на аранжманите за следење, треба да се процени дали тие ја исполнуваат својата намена,
т.е. дали даваат вредни и навремени информации за процесот на креирање политики. Неопходно е
да се осигури дека системот за следење функционира од самиот почеток и дека постојат законски
одредби за да се обезбеди сигурно и непречено собирање на податоците, бидејќи податоците и
статистиките не секогаш се добиваат лесно од почетокот.
За да се обезбеди интегритет, квалитет и транспарентност на показателите, неопходно е
создавање стабилен систем на собирање, обработка, анализа и толкување статистички податоци и
други релевантни информации што се користат за развој на показатели. За овој систем правилно да
функционира, потребно е да се вклучат релевантни лица, да се распределат ресурси, да се развие
методологија, но она што е најважно е сите да ја разберат важноста на користењето на вистинските
показатели.
Од статистичка гледна точка, во втората и третата фаза на спроведувањето на процесот/
програмата, студијата
Показатели за споредбено оценување и индекси на успешност треба да даде јасни одговори на
следниве прашања:
• Дали показателот јасно ги дефинира сите елементи? (име и дефиниција, цел и објаснување,
метод на мерење, метод на собирање податоци, зачестеност на мерењето, класификација,
толкување на промените, силните и слабите страни, дополнителни извори на информации)
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• Дали има одржлив систем и механизми за собирање статистички податоци? Кој и на кој начин
ги користи податоците?
• Дали се достапни финансиски и човечки ресурси за развој на показатели и дали се
профитабилни?
• Дали показателите ги покажуваат ефектите од интервенцијата во политиките во разумен рок и
исклучуваат други влијанија
Комората за надворешна трговија на Босна и Херцеговина во процесот на дигитална
трансформација не може самостојно да генерира социјален напредок, без улогата на пошироката
заедница, економијата и носителите на одлуки. Потребно е носителите на одлуки во БиХ да дадат
сеопфатен одговор на комплексноста на процесот на дигитална трансформација, кој влијае врз
граѓаните и сите сектори на економијата, а тоа значи и промена на формите на управување и процесите
во кои вработените комуницираат со корисниците.

Користена литература:
[1] Комора за надворешна трговија на Босна и Херцеговина, Билтен на Комората за
надворешна трговија на Босна и Херцеговина број 76, Сараево, декември 2019, http://
www.komorabih.ba/digitalna_transformacija/
[2] Службен весник на БиХ, број 42/17, Политика за развој на информатичкото општество
Information, 2017-2021, http://www.mkt.gov.ba/dokumenti/informatizacija/ostali_propisi/
default.aspx?id=5843&langTag=bs-BA
[3] Службен весник на БиХ, број 46/17, Политика на секторот за електронски комуникации,
2017-2021 и Акциски план за реализација на политиката, http://www.sluzbenilist.ba/page/akt/
WBr1TX3CmYY=
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Влијанието на дигиталната трансформација врз продукцијата
на службени статистички податоци: перспективата на Босна и
Херцеговина
1. Вовед
Статистичките институции претставуваат изготвувачи на службени статистички податоци.
Најголемиот број научници би ја дефинирале улогата на статистичките институции во продукцијата на
службените статистички податоци како институции што користат научни статистички методи, собираат
податоци директно од примарните извори на податоци или користат податоци од секундарни извори
на податоци, пресметуваат агрегирани податоци (на соодветно ниво на агрегирање) и ги шират
податоците. Крајната цел на овој процес е да им се обезбедат точни, навремени и високо квалитетни
податоци на корисниците на податоците. Во оваа смисла, службените статистики претставуваат
„универзален јазик за сите видови општествени интеракции и за носењето одлуки“ (Radermacher,
2017). Исто така, за да може службените статистики да го најдат своето место во општествените
процеси и носењето на одлуките како неизбежен фактот, квалитетот на статистичките податоци мора
да биде во центарот на вниманието и да се набљудува од неколку различни агли. Целосно новите
трендови и текови во продукцијата на податоците бараат од службената статистика да ги напушти
традиционалните методи за собирање, обработка и објавување на статистички податоци и да: се
потпира врз други извори на податоци, користење модерни техники и технологии, воспоставување
партнерства со приватни изготвувачи на податоци, користење нови концепти како што се „големи
сетови податоци“, „вештачка интелигенција“, „машинско учење“, итн. Исто така, треба да се забележи
дека најголемиот дел од статистичките системи во земјите ширум светот работат врз основа на
воспоставената административна структура во соодветната земја. Буџетите на статистичките
институции се релативно ограничени и, според тоа, во најголемиот број случаи, капацитетите и моќта
на статистичките институции се поврзани со економската и финансиската моќ на земјата. Буџетите
на статистичките институции се состојат првенствено од финансиски средства наменети за фиксните
трошоци на институцијата, трошоци за вршење на редовните активности (спроведување веќе
воспоставени статистички истражувања од интерес за земјата); или спроведување нови истражувања;
инвестиции во хардвер и софтвер; и иновации во процесот на продукција на статистички податоци.
Од другата страна, приватните изготвувачи на податоци го имаат на ум интересот на сопствениците
на капиталот и нивните финансиски можности и, во оваа смисла, поседуваат определен степен на
независност.
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Ако се споредат помалите статистички системи со поголемите (поразвиени и понапредни) се
поставува прашањето на кој начин помалите системи може да држат чекор со промените што ги
носи дигиталната трансформација. Статистичкиот систем на Босна и Херцеговина се смета за помал
статистички систем во рамките на европскиот континент. Со оглед на сложеноста на статистичкиот
систем во БиХ и тековниот развоен статус, се поставува прашањето на кој начин статистичкиот систем
на БиХ може да одговори на модерните предизвици во продукцијата на статистичките податоци и да
го држи чекорот со развиените статистички системи, пред сè од земјите членки на ЕУ, и во светски
рамки.

2. Податоците и дигиталната трансформација
Податоците претставуваат клучен извор и основа за соодветно носење одлуки и планирање.
Во однос на сегментот на приватниот бизнис, се смета дека користењето на модел во бизнисот и
планирањето што се заснова врз податоци има многу компаративни предности. Поимот „дигитална
трансформација“ стана неизбежен концепт во деловното окружување. Дигитализацијата претставува
креирање дигитални решенија (наместо аналогните) при вршењето на деловните активности и
претставува значајна активност во дигиталната трансформација. Дигитализацијата е од суштинско
значење за обработката, чувањето и преносот на податоците затоа што „овозможува информациите
од сите видови и во сите формати да се пренесуваат со истата ефикасност како и да се мешаат
меѓусебно“ (McQuail, 2000). Дигиталната трансформација може да се дефинира како темелна промена
во начинот на деловното работење, преку воведување дигитални технологии (што го заменуваат
традиционалното деловно работење) како и преку примена на целосно нов динамичен модел што
е наменет за полесно и побрзо приспособување кон постојаните промени во општеството. Меѓутоа,
треба да се има на ум дека дигиталната трансформација не значи само информатизација на дејноста.
Важноста на дигиталната трансформација најдобро се презентира преку податоците на International
Data Corporation (IDC). Врз основа на најновите достапни податоци (IDC, 2019) за периодот 2020 – 2023
г. инвестициите во дигиталната трансформација растат и се очекува да достигнат УСД 7,1 трилиони.
Од гледната точка на приватниот бизнис, дигиталната трансформација ќе повлекува утврдување
стратегија за користење и управување со податоците, обработка и анализа на податоците (користејќи
унифицирани алатки) во поддршка на носењето на деловните одлуки. Дигиталната трансформација
бара од друштвата и организациите да се приспособат кон промените што произлегуваат од
технолошката револуција и кон новите правила за деловно работење. Во контекст на собирањето и
обработката на податоци во деловните операции, потребна е информатизација на овие процеси, што
доведе до нов концепт - таканаречената дигитална економија. Се смета дека Интернетот го промени
начинот на деловно работење (Tapscott, 1997) и дека податоците се клучната карактеристика на
дигиталната економија. Со други зборови, дигиталната трансформација е проследена од потребата
за примена на наука за податоците што помага во предвидувањето на идните исходи и ја овозможува
трансформацијата на претпријатијата. Придобивките од податоците мора да се искористат максимално,
земајќи ги предвид квалитет на податоците, нивната споредливост, итн.
Европската стратегија за податоци (Европска комисија, 2020) и Белата книга за вештачката
интелигенција – европски пристап кон врвниот квалитет и довербата (Европска комисија, 2020) се
донесени од страна на Европската комисија во 2020 година и ќе ги претставуваат двата столба на
новата дигитална стратегија. Нивната цел е да создадат единствен пазар за податоци на ниво на ЕУ
и да користат решенија од вештачката интелигенција за решавање проблеми во општеството преку
користење нови технологии и решенија.
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Службената статистика се соочува со големи предизвици, но и со нови можности, за да го задржи
чекорот со целосно новите концепти во однос на собирањето, обработката и ширењето на податоците.
Службената статистика сè уште има клучна улога во креирањето на јавните политики, носењето
одлуки (политики што се засноваат врз докази) и обезбедувањето што е можно повеќе меѓународно
споредливи податоци. Соочени со низа различни извори на податоци, особено податоци од приватни
извори, службените статистички податоци мора да инспирираат доверба наместо сомнежи. тие мора
да бидат уверливи, но не и да вршат притисок. Тие мора да бидат корисни, но не и да потчинуваат.
Тие мора да ослободуваат, а не да подјармуваат. Тие мора да откриваат, а не да водат кон лажни
заклучоци (Radermacher, 2017). Следствено, ова значи соочување на два концепти: модерниот
(дигитално ориентиран) и традиционалниот, што сè уште е присутен во службената статистика. Се
јавува потреба за нови збирки податоци, како што се податоците за следење на климатските промени,
показателите за целите за одржлив развој (ЦОР), итн. Сведочиме затегнување и појасно дефинирање
на правилата во врска со заштитата на приватноста на податоците (на пр. GDPR – Општа регулатива
за заштита на податоци1) што треба да се почитуваат и од статистиката; обврска за примена на
соодветни статистички принципи за продукција на службени статистички податоци (на пр. ЕУ Кодекс на
практика2). Службената статистика инсистира на: веродостојна примена на службените методологии,
стандарди за собирање, обработка и објавување податоци, осигурување меѓународна споредливост,
примена на научен пристап и соработка со академската заедница. Службената статистика се фокусира
првенствено на продукцијата на податоци на макро ниво (на пример, показатели за БДП, вработеност,
невработеност, инфлација, итн.). Статистиката сепак мора да инсистира на примената на единствена
методологија што треба да се ажурира, во согласност со тековите и промените во општеството, да
ги иновира ширењето и визуелизацијата на податоците, да работи на заштита на доверливоста, итн.
Дигиталната трансформација на општеството, исто така, бара дигитална трансформација на процесот
за продукција на статистички податоци во националните статистички системи. Таа претставува голем
предизвик за службените статистики, земајќи ги предвид финансиските извори што, во најголемиот
број случаи, се ограничени. Овие барања се одразуваат во потребата за постојано вложување во ИКТ
инфраструктурата, модерни софтверски решенија за собирање, обработка и објавување податоци,
континуирано образование на статистичарите, итн. Меѓутоа, нивото на дигиталната трансформација
на некоја земја како целина треба да се земе предвид, а следствено и дигиталната трансформација на
службената статистика. Тоа треба да бидат паралелни процеси. Без значајна дигитална трансформација
на приватниот сектор, домаќинствата, владините институции, итн., дигиталната трансформација на
службената статистика би имала само делумни позитивни ефекти. Службената статистика има една
клучна предност во однос на сите останати изготвувачи на податоци – тие се овластени изготвувачи
на службени статистички податоци што често соработуваат со останатите изготвувачи на статистички
податоци.
ОЕСР дефинираше патоказ (OECD, 2019) за мерење на дигиталната трансформација преку
користење на постоечките показатели од широк спектар области (образование, трговија, економски
и социјални исходи, итн.) од страна на статистичките институции, преку нивната интеракција
со засегнатите страни. Врз основа на овој патоказ, има три основни предизвици: „краткорочно,
предизвикот е да се подобри меѓународната споредливост на сегашните показатели и да се направат
статистичките системи пофлексибилни и респонзивни во однос на воведувањето нови и забрзано
променливи концепти што се поттикнати од дигиталната трансформација; долгорочно, предизвикот
за статистичката заедница ќе биде да осмисли нови и интердисциплинарни пристапи кон собирањето
1
2

https://gdpr-info.eu/
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4031688/8971242/KS-02-18-142-EN-N.pdf/e7f85f07-91db-4312-8118-f729c75878c7
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податоци и да ги искористи информациите што се добиваат преку дигиталните системи; следната
генерација на податочната инфраструктура за креирање на политиките во дигиталната ера треба
да гради партнерства со приватниот сектор и да ги вклучи засегнатите страни за да обезбеди јавно
достапни и сигурни податоци за процесот на креирање политики“.

3. Големите сетови податоци и службената статистика
Статистичките институции во Европа и светот се соочуваат со сè поголеми барања за
обезбедување брзи и софистицирани статистички услуги со висок квалитет. Потенцијалното решение
во врска со исполнувањето на горенаведените барања (од корисниците на статистичките услуги)
треба да се бара во користењето извори на податоци како што се големите сетови податоци. Ова
е нов концепт што се јави како резултат на огромното зголемување на обемот на податоците.
Концептот повлекува користење огромни мешани збирки од податоци од различни извори. Тие
често содржат структурирани и неструктурирани податоци како што се податоци од мобилни уреди,
податоци од социјалните медиуми, пребарувачи (т.е. Google, Firefox, итн.), слики добиени преку
далечинска детекција, итн. Обемот, разновидноста и брзината често се наведуваат како основните
карактеристики на големите сетови податоци (Laney, 2001). Овие три карактеристики се усвоени и од
Комисијата за статистика на Обединетите нации (2014). Големите компании, со помош на модерни
софтверски решенија, собираат, управуваат и користат големи количини податоци што се користат за
спроведување определен деловен модел. Преку користењето огромни износи податоци, големите
глобални компании како, на пример, Booking, AirBnB, Netflix и др. директно влијаат врз успешноста
во работењето, како што е генерирањето раст на приходите, оптимизација на продажните канали,
оперативната ефикасност, итн. Меѓутоа, овие податоци не се примарно собирани за статистички
цели и оттаму произлегува прашањето за нивната корисност. Во литературата често се наведува дека
големите сетови податоци претставуваат збирки од податоци што се „секундарен производ“ преку
користење на модерните технологии (MacFeely, 2019). Иако административните податоци се големи
(т.е. имаат многу голем обем – една од трите основни карактеристики), останатите две карактеристики
на големите сетови податоци (брзина и волатилност) се на ниско ниво, и тие не може да се сметаат
за големи сетови податоци. Треба да се забележи дека, од статистичка гледна точка, големите сетови
податоци сепак се разликуваат концептуално (исто како административните податоци) од податоците
што се собираат од статистиката (преку истражувања што се засноваат врз примероци или пописни
истражувања). Улогата на службената статистика е да обезбеди сигурни податоци со добар квалитет
за владата, економијата и јавноста (граѓаните). Со зголемениот технолошки развој, сè што правиме
се снима некаде и претставува потенцијален извор на податоци. Од гледна точка на службената
статистика се отвора прашањето за квалитетот на таквите податоци, како и прашањето за користената
методологија за нивното собирање. Во секој случај, големите сетови податоци имаат голем потенција
за употреба во продукцијата на службените статистички податоци во иднина. Тековно, службената
статистика го става фокусот на екстракцијата на податоци од веб страниците и на користењето на
мобилните податоци. Постојат и други активни проекти во светот за воведување на големите сетови
податоци за продукција на службени статистички податоци. Големите сетови податоци овозможуваат,
потенцијално, економично и навремено креирање збирки од статистички податоци и нудат податоци
на подетално ниво на агрегирање. Следниве може да се наведат како основните потенцијални
придобивки од користењето на големите сетови податоци во службената статистика: подобра
навременост, можност за пристап до глобални податоци, подобар опфат на податоци што може да
се употребат за подобрување на опфатот на статистичките истражувања (од примерок до целосен
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опфат), во определени случаи и подобар квалитет, итн. Покрај наведените потенцијални придобивки,
концептот за големи сетови податоци го отвора прашањето за иднината на службените статистички
податоци и нивната продукција со користење на традиционалните методи. Големите сетови податоци
носат определени ризици и предизвици за службената статистика. Се поставува прашањето дали
службената статистика може да одговори на барања на големите сетови податоци користејќи ги
достапните ресурси (хардверски, софтверски, интелектуални). Исто така, едно од прашањата е до
кој степен службената статистика може да одговори на сè поголемите ограничувања во однос на
пристапот до личните податоци (прашање за заштита на доверливоста), со примената на тековното
законодавство. Многу веројатно е дека во иднина пристапот до изворите на големи сетови податоци
ќе бара промени/усогласување на законодавството. Чувствителноста на податоците е особено во
прв план ако податоците се достапни на најдеталното ниво (на пример, податоци за сите банкарски
трансакции на физички лица). Стабилноста на податоците во рамките на големите сетови податоци е
многу дискутабилна, особено ако големите сетови податоци се користат во подолг временски период
при што често се случуваат промени на податоците. Промената на сопственикот на изворот на големи
сетови податоци може да претставува предизвик за службената статистика ако службената статистика
се повикува на тој извор (делумно или целосно) за продукцијата на статистички показатели. Исто
како во случајот на изворите на административни податоци, службената статистика нема директно
влијание врз креирањето на методологијата за собирање на големите сетови податоци, што може да
претставува пречка за продукцијата на статистичките показатели.

4. Гледната точка на службената статистика во БиХ
овој дел од трудот ја опишува тековната состојба на статистичкиот систем во БиХ, како и проблемите
во развојот на статистиката во БиХ, особено од гледната точка на дигиталната трансформација.
Статистичкиот систем во БиХ се состои од три статистички институции, една на државно ниво и две
на ниво на ентитети. Ова е многу сложен систем што е воспоставен како последица на сложената
административна структура во земјата. Во последните неколку години, службената статистика во БиХ
постигна напредок, пред сè во развојот на нови статистички показатели во согласност регулативите
на ЕУ и останатите меѓународни прописи, стандарди и методологии. Во контекст на дигиталната
трансформација, DESI индексот (Индекс на дигитална економија и општество), што се продуцира
од Европската комисија, се користи за следење на напредокот во дигитализацијата, во областа на
можностите за поврзување, човечкиот капитал, користењето на услугите преку интернет, интегрирањето
на дигиталните технологии и дигиталните јавни услуги. Според податоците од DESI индексот за 20193
година, земјите со најнапредни дигитални економии се: Финска, Шведска, Холандија и Данска. Во
однос на мерењето на влијанието на дигиталната трансформација во земјите од Западен Балкан (Barbić
et al., 2018), студиите покажуваат дека регионот заостанува значително зад просекот на ЕУ во однос
на сите клучни показатели за дигиталната трансформација. Кога станува збор за Босна и Херцеговина,
во случајот на најголемиот број показатели што се користат за мерење на дигиталната трансформација
(како што се бројот на домаќинства со пристап до интернет, претплати за фиксен широкопојасен
интернет на 100 жители, мобилни претплати на 100 жители, користење на социјални мрежи и многу
други) БиХ заостанува значително зад ЕУ просекот, но е пред Албанија и Косово. Останатите земји
(Македонија, Црна Гора и Србија) имаат подобри перформанси. Резултатите покажуваат јасно дека БиХ
доцни со спроведувањето на дигиталната трансформација, што следствено влијае врз потенцијалот за
дигитална трансформација на статистичкиот систем во БиХ. Надворешно-трговската комора на Босна
3

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
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и Херцеговина започна Програма за дигитална трансформација на БиХ преку 13 столбови на развојот
на општеството и економијата во БиХ4. Показателите што се наменети за мерење на дигиталната
трансформација во секој од развојните столбови ни покажуваат дека најголемиот број показатели
не постојат во бараната форма за БиХ. Во оваа смисла, службената статистика на БиХ се очекува да
биде активно вклучена и да даде свој придонес кон мерењето на дигиталната трансформација на
општеството и економијата во БиХ преку обезбедување соодветни податоци, како и да ја искористи
дигиталната трансформација во продукцијата на статистички податоци за БиХ5. На пример, Агенцијата
за статистика на Босна и Херцеговина објавува податоци за бројот на интернет приклучоци за приватни
и деловни корисници, број на фиксни и мобилни телефонски приклучоци, итн. Меѓутоа, треба да се
забележи дека дигиталната трансформација не е дефинирана единствено преку, на пример, бројот на
интернет приклучоци, бројот на мобилни телефони или бројот на купените компјутери. Дигиталната
трансформација е многу повеќе од тоа и пред сè значи промена на начинот на живот и деловно
работење, примена на соодветни модели и употреба на технолошки решенија. Сите три статистички
институции во БиХ сè уште го користат традиционалниот метод на собирање податоци со употреба
на прашалници на хартија, во речиси сите свои истражувања, што го оптоварува и забавува процесот
за продукција на статистички податоци. Ова претставува голем товар како за извештајните единици,
така и за предметните статистичари. Во 2013 година, статистичките институции во БиХ го спровеле
Пописот на население и живеалишта користејќи го традиционалниот метод. Ова масовно анкетно
истражување е искористено за собирање голем број податоци, како и за значајни инвестиции во ИКТ
инфраструктурата (компјутерска опрема - десктоп компјутери, преноси компјутери, таблети, закуп на
сервери, набавка на читачи за препознавање знаци (OCR), итн.). Исто така, набавени се и лиценци
за определен статистички софтвер, но сепак во недоволен број. Во Агенцијата за статистика на БиХ
е отворен CATI центарот за собирање податоци преку телефон. За жал, CAWI методот за собирање
податоци, што би го намалил значајно оптоварувањето врз извештајните единици и предметните
статистичари, би ја подобрил брзината на собирање на податоците и нивниот квалитет, сè уште не
е развиен. Активностите за остварување чести контакти со корисниците се интензивираа (социјални
мрежи, изработка на месечни инфографици), се користат модерни алатки за ширење и визуелизација
на податоците, отворена е нова веб страница на Агенцијата, итн. Сите три статистички институции во
БиХ имаат посебна организациска единица во рамките на својата организациска структура - ИКТ сектор
во којшто работат програмери. Со оглед на децентрализираната организација на работата, нивниот
број е недоволен во сите три статистички институции за развој на големи ИКТ решенија. Работата на
најетаблираните статистички истражувања е поддржана од соодветни ИКТ решенија (ИКТ апликации),
првенствено преку модули со основни податоци за извештајните единици (список со адреси), за
внесување податоци од страна на предметните статистичари, пресметки на резултатите (табели со
исходи). За најголемиот број истражувања, ИКТ апликациите не овозможуваат автоматска импутација.
Според тоа, не се користи систематско и единствено ИКТ решение во сите три статистички институции,
а ова е еден од предусловите за дигитална трансформација на процесот за продукција на статистички
податоци во БиХ. Административните податоци не се користат доволно за редовните статистички
истражувања. Една од причините за ова е сложената административна структура во земјата, каде
што различните извори на административни податоци се достапни на различни административни
нивоа. Спроведувањето на Генеричкиот модел на статистичкиот деловен процес (GSBPM)6, што беше
започнато од Агенцијата за статистика на БиХ пред две години, ќе даде значен придонес кон процесот
http://www.komorabih.ba/digitalna_transformacija/
http://www.komorabih.ba/wp-content/uploads/2020/02/Infokom-76_web-26.pdf
6
https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/gsbpm-generic-statistical-business-process-model-theme_en
4
5
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на дигитална трансформација на процесот за продукција на статистички податоци. Мапирањето на
процесите за секое статистичко истражување е во тек. Исто така, Агенцијата за статистика на БиХ ја
спроведе Заедничката рамка за процена (CAF)7 за да го оцени и управува со квалитетот во институцијата,
да ги утврди предностите и недостатоците, и да утврди мерки и приоритети за постигнување напредок.
Во однос на бројот на вработени во сите три статистички институции (приближно 500), службената
статистика во БиХ може да се спореди со статистичките институции во развиените земји во ЕУ. Меѓутоа,
сите три статистички институции имаат многу ограничен број стручни статистичари и математичари
(најголемиот број вработени се економисти, правници, политички научници, итн.). Не постои програма
за интерна обука (во рамките на статистичките институции) наменета за обезбедување на потребното
теоретско и практично знаење во определени статистички области. Соработката меѓу статистичките
институции во БиХ и академската заедница сè уште не е на посакуваното ниво. Од другата страна,
постојат многу корисни надворешни програми за обука, програми за практикантство, студиски посети
на националните заводи за статистика во земјите членки на ЕУ, што се поддржани од различни
развојни програми (ИПА повеќе-кориснички програми, ИПА твининг проекти, итн.) и тие овозможуваат
професионален развој на статистичарите во БиХ. Службената статистика во БиХ има голем потенцијал
за натамошен развој и подобрување што тековно не е доволно искористен. БиХ како земја, но и
статистичките институции, треба да бидат во чекор со дигиталната трансформација преку користење
на новите технологии и податоци во согласност со претходно наведените документи што беа усвоени
од Европската комисија.

5. Заклучок
Во однос на дигиталната трансформација, општеството во БиХ заостанува зад соседните земји и
земјите членки на ЕУ. Ова е долгорочен процес каде секој сегмент од општеството и економијата мора
да даде сопствен придонес за да се постигне дигитална трансформација во БиХ, пред сè преку примена
на новите технологии, примена на соодветни модели, начини за деловно работење и постојани
вложувања во човечкиот капитал. Истото важи и за службената статистика во БиХ што има одличен
потенцијал, но таквиот потенцијал е недоволно искористен. Службената статистика го започна процесот
на дигитална трансформација: спроведена не делумна информатизација на службената статистика,
започна примената на соодветен модел во процесот за продукција на статистички податоци (GSBPM),
се применува CAF моделот за самопроцена на квалитетот на процесите во Агенцијата за статистика на
БиХ. Службената статистика во БиХ треба да ги зајакне своите ИКТ капацитети (човечки и технички),
потребно е спроведување на единствено ИКТ решение што ќе го поддржи собирањето податоци
преку интернет, автоматската импутација, користењето на податоците од административните извори
или од големите сетови податоци, итн. Употребата на изворите на големи сетови податоци во БиХ
треба, исто така, да биде во фокусот во иднина. Треба да се зајакне работата на подобрување на
статистичката писменост на корисниците на податоците во БиХ. Треба да се подигне свесноста за
улогата и важноста на службената статистика во БиХ за креирањето на политиките и стратешкото
одлучување. Треба да продолжи работата на градење на довербата во службената статистика и
нејзините податоци. Дигиталната трансформација на службената статистика во БиХ ќе го поедностави
односот меѓу обезбедувачот на податоци - составувачот на податоци и корисниците на податоците.
Главните предизвици за службената статистика во БиХ се: забрзаниот технолошки развој и неговото
влијание врз окружувањето за продукција на службени статистички податоци во БиХ, поврзаната
потреба за дигитална трансформација на општеството и статистиката, флуктуацијата на вработените,
7

http://caf.eipa.eu/3/98/
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ограничените финансиски можности и сложеноста на статистичкиот систем во БиХ. Иднината на
службената статистика во БиХ се рефлектира во: натамошна работа и вложувања во дигиталната
трансформација на статистичкиот систем, обезбедување пристап до поголем број извори на
административни податоци и големи сетови податоци, континуирани вложувања во човечки капитал.
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Оспособување на екстерните статистики - Како да се справиме
со изворите на нејасни податоци?
1. Вовед
Процесот на глобализацијата се спроведуваше интензивно во последните три децении, што
повлекува сè поголеми и разновидни прекугранични текови. Предизвиците за националните
составувачи на екстерни статистики за правилното евидентирање на настанувањето и природата на
растечките текови, исто така, беа во пораст. Во последните години се приклучи и огромниот процес на
дигитализација, што креираше хибридни видови финансиски инструменти и овозможи нови видови
средства што се засноваат врз криптографија и со коишто може лесно да се тргува прекугранично.
Ова отвора една целосно нова област каде што статистичарите треба да ги разберат природата, целта
и функциите на иновативните инструменти и да обезбедат нивен правилен статистички опфат и
класификација.
Покрај новите предизвици што ги носат глобализацијата и дигитализацијата, сè уште опстојуваат
и определени „традиционални“ предизвици. Еден од нив се неформалните прекугранични текови, што
се тешки за правилно мерење и евидентирање. Тие бараат дополнителни напори во осмислувањето на
најсоодветните и најстабилните извори на податоци што ќе овозможат континуитет, конзистентност и
споредливост. Во овој труд ќе дадеме определени појаснувања за ова прашање во посебен национален
случај - македонскиот случај. Македонската економија се одликува со релативно силно присуство на
неформалната економија во севкупните економски активности. Ова важи и за дел од прекуграничните
активности и може да се забележи преку големите износи на девизи што се разменуваат во готови
пари.
Бидејќи изворот на паричните приливи тешко може да се утврди, многу често се прават претходни
претпоставки. Со оглед на профилот на нашата економија, претпоставката открива можност дека
основниот извор е поврзан со паричните дознаки, неформалната трговија и паричните приливи и одлив
од „под душек“. Овие претпоставки упатуваат на потребата за осмислување алтернативни извори на
податоци што не може да се засноваат врз конвенционалните извори, како што се платформите за
платниот промет или директното известување. Напротив, за нив се потребни алтернативи како што
се податоците од анкетни истражувања, вкрстена проверка со микро податоци, и тие обезбедуваат
процени, но не и прецизни статистички мерења.
Ставовите што се изразени во овој труд се ставови на авторите и не мора задолжително да ги претставуваат ставовите на
Народна банка на Република Северна Македонија (НБРСМ).
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Овие процени не се статистички релевантни. За една мала економија, со цврста трговска и
финансиска интеграција со остатокот од светот, екстерната статистика е основната алатка за проучување
на силните страни и потенцијалните ранливости. Оттаму, таа е една од суштинските платформи за
креаторите на политиките во процесот на одлучување и, според тоа, бара колку што е можно поуредна
екстерна статистика.
Трудот е организиран на следниов начин: Првиот дел ја разгледува литературата низ
призмата на пристапите што се користат за правење статистички процени. Вториот дел обезбедува
стилизирани факти. Третиот дел дава преглед на анкетно истражување, неговиот дизајн и резултати,
што е предвидено да се користи како извор за процена на делот од прекуграничните текови преку
неформалните канали. Во четвртиот дел симулираме алтернативни статистички податоци за дознаките
по примената на новиот извор и процени. Последниот дел го содржи заклучокот.

2. Преглед на литературата
Глобализацијата и меѓународната миграција во последните децении го интензивираа
воведувањето на дознаките како еден од главните финансиски текови во земјите во развој. Најновите
процени на СБ за 2019 година покажуваат дека тие веројатно ќе достигнат УСД 500 милијарди, на тој
начин остварувајќи подобри резултати од приливите на СДИ и официјалната развојна помош (СБ, 2019).
Земајќи ја предвид нивната важност, во однос на обемот и прелевањето во економијата, прашањето за
нивното мерење беше ставено во преден план во програмите за работа на меѓународните организации
и националните статистички органи. Покрај постојаното зголемување на дознаките со текот на времето,
општата перцепција на економистите сè уште е дека тие се потценети (Центар за латино американска
монетарна статистика) и дека постои простор за натамошно подобрување на методите за собирање
статистички податоци. Причината зад ваквото размислување е хетерогената природа на овие текови,
со голем број трансакции што имаат мала вредност, насочени преку формални и неформални канали.
Практиките за собирање се развиваа со текот на времето, како резултат на меѓународните
иницијативи, подобрените правни и институционални аранжмани и постојната работа на подобрување
на финансиска писменост на лицата. Меѓутоа, составувачите на екстерните статистики сè уште се
соочуваат со определени предизвици. Со оглед на тоа што трансакциските канали може да бидат
формални но и не формални, основниот проблем е добивањето точни изворни податоци за дознаките.
Оваа пречка ја наметнува потребата за статистичарите да ги ревидираат тековните извори на податоци,
да ги оценат потенцијалните извори и алтернативните методи за процени, како и да конструираат
стратегија за податоци за комбиниран пристап при собирањето на податоците за дознаките. Значи,
каде сме сега во однос на користените методологии? Дали употребата на комбинирани методи е
вообичаена алатка и вистинското решение?
Вообичаениот начин за опфаќање на дознаките за целите на собирање информации за платниот
биланс е системот за известување за платниот промет на банките со странство (ППС), што претставува
формален канал што ги содржи трансакциите меѓу резиденти и нерезиденти што се вршат преку
банкарскиот систем. Најголемите предности на овој систем се неговата едноставност, ниските трошоци
и навременоста, како и точноста (особено за ППС без праг). Треба да се забележи дека во најголемиот
број случаи овој систем е дизајниран и задржат во земји што имаат определен вид на контроли врз
девизното работење. Меѓутоа, либерализацијата и праговите за известување доведоа до неговото
напуштање или до потребата за надополнување на овој извор на податоци со други методи и извори
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на податоци. Ова е случајот во голем број земји членки на ЕУ. Одлуката на ЕУ за воведување исклучок
од обврската за известување за прекугранични плаќања до ЕУР 50,000� директно влијаеше врз
квалитетот на овој извор на податоци, бидејќи најголемиот дел од овие трансакции се мали и не може
да се опфатат. Ова, заедно со недостатоците на ППС, односно евидентирањето само на формалниот
канал и, во определени случаи, нето износи наместо бруто тековите, погрешните класификации,
како и недостигот на информации за времето на преносот на економската сопственост, доведе до
изнаоѓањето алтернативни модели за собирање податоци, барем во ЕУ. Меѓутоа, овој систем е сè уште
основниот извор на податоци во земјите од Западен Балкан (Северна Македонија, Црна Гора, Србија)
и, во определени форми, во другите земји во ЕУ (интегрирал или за вкрстени проверки во Грција,
Португалија и Естонија, или служи како појдовна точка и основа за процена на дознаките во Белгија и
Шведска, итн.).
Едно од алтернативните решенија е директното известување, и во тој случај информациите се
собираат директно од операторите на трансфер на пари (ОТП) наместо преку банките. Во практиката
ова значи добивање податоци од извештаи што се поднесуваат од бројните оператори, големи или
мали, во зависност од земјата. Италија е еден од примерите каде што главниот извор за дознаките се
податоците од операторите на трансфер на пари, додека, пак, информациите од ОТП, во комбинација
со други извори, се користат и во Република Чешка, Романија и Франција. Меѓутоа, и овој канал за
собирање податоци има недостатоци. За директното известување се потребни многу ресурси и, во
многу случаи, составувачите на податоците не се заинтересирани за поединечните трансакции,
туку само за вкупните износи. Честопати една од пречките за разграничувањето на дознаките од
недознаките е „лошата финансиска евиденција“ на ОТП и принципот на „нетирање“ што се применува
во интерната евиденција на ОТП наместо евидентирањето на трансакциите врз бруто основа што е
потребно за соодветно составување.
ППС и директното известување ги евидентираат трансакциите преку формалните канали.
Меѓутоа, во економиите што се погодени од доминацијата на тековите од неформални прекугранични
трансакции овие методи за собирање на податоците не се оптимални и ефективни. Можеби во
помала мера, но ова важи и за поразвиените економии. Анкетите на домаќинствата се сметаат за
потенцијален и вреден извор на податоци што може да ублажи дел од ограничувањата во собирањето
на податоците. Во голем број економии „анкетите на домаќинствата се најчесто користени за процена
на личните трансфери“ (Меѓународен монетарен фонд, 2009). Во определени случаи, централните
банки спроведуваат специјализирани анкетни истражувања за дознаките, иако многу почесто ги
користат постоечките анкетни истражувања што се спроведуваат од заводите за статистика2 во коишто
се вградени променливи што се однесуваат на дознаките. Главната предност на специјализираното
анкетно истражување што се спроведува од централната банка е фокусот на домаќинствата што примаат
дознаки, при што се добиваат важни грануларни информации и согледувања за природата на тековите
што не може да се извлечат од информациите од формалните канали. Постојат многу земји што го
применуваат овој метод, како на пример Албанија (спроведува специјализирана анкета за дознаки),
Филипини (дополнување на Анкетата за работна сила), како и Ирска и Полска што спроведуваат
посебни анкети на домаќинствата за дознаките. Меѓутоа, важно е да се нагласи дека анкетите на
домаќинствата не ги мерат тековните трансакции во финансискиот систем, туку, наместо тоа, тие
регистрираат приказни за износите, зачестеноста и каналите на трансакции во даден референтен
период. Податоците од анкетите го покажуваат однесувањето на дознаките наместо реалните парични
Регулатива (ЕУ) 2019/518 на Европскиот парламент и на Советот од 19 март 2019 за измена на Регулативата (ЕЗ) бр. 924/2009
во однос на определени надоместоци за прекугранични плаќања во Унијата и надоместоци за претворање валути.
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текови како приливи и одливи преку финансискиот систем и обезбедуваат помошни информации за
индиректна процена на приливите. Според тоа, резултатите се подложни на нецелосно информирање
и погрешни класификации. Овие карактеристики се прилично важни при осмислувањето на интегриран
систем што се заснова врз комбинирани извори на податоци.
Во некои земји каде што системите за собирање податоци се слаби и со недоволен квалитет,
или каде што е премногу скапо да се воспостави систем или да се спроведе анкетно истражување,
се применуваат економетриски модели за процена на дознаките. Ова се нарекува употреба на
„индиректни извори на податоци“ или употреба на „секундарни податоци“ (ММФ, 2009). Во овие случаи,
составувачите на податоците прават процени врз основа на демографски модели, економетриски
модели или резидуално моделирање. Демографските модели може да бидат прилично непосредни,
утврдувајќи ги личните трансфери како производ на испраќачите на дознаките со просечниот испратен
износ, иако може да се применат различни модалитети. Утврдувањето модел во којшто дознаките
се експланаторна варијабила зависна од однесувањето на други варијабили, како што се приходите,
миграцијата, трансакциските трошоци, итн. е основата на пристапот на економетриското моделирање.
И конечно, резидуалната процена – пристап каде што дознаките се проценуваат како остатокот од
сите евидентирани текови што генерираат приливи и одливи, при што евентуалните отстапувања се
неопсервабилни дознаки (ММФ, 2009). Различните земји користат посебни методи со индиректни
податоци. Во најголемиот број европски земји се користат модели за процена што се засноваат врз
достапни извори на податоци. Овој пристап се користи во Австрија, Босна и Херцеговина, Белгија,
Швајцарија, Данска, Естонија, Финска, Унгарија, Летонија, Холандија, Норвешка и Полска. Сепак,
и овој метод има свои недостатоци. Моделите зависат во голема мера од користените податоци и
направените претпоставки, што е тешко да се верификуваат во практика. Резидуалниот метод може да
ги прецени дознаките бидејќи може да вклучи и други категории, итн.
Деталното разгледување на сите методи води кон заклучокот дека дознаките се хетерогени и
ниеден единствен извор на податоци не може да осигури соодветно евидентирање на сите трансакции.
Токму поради ова е од суштинско значење да се комбинираат статистичките извори и да се воспостави
интегриран систем што се заснова врз длабоко разбирање на системот, практиките за собирање
податоци, алтернативните извори и приоретизацијата на податоците. Или, како што наведува Реинке,
за значајно подобрување на квалитетот на податоците за дознаките, иновативното комбинирање на
изворите на податоци е од клучно значење (Reinke, J. 2006).

3. Стилизирани факти
Позицијата на платниот биланс во македонската економија има многу специфична карактеристика
што е поврзана со значителниот износ на девизни нето парични приливи. Под претходно утврдената
претпоставка дека најголемиот дел од нив се однесуваат на тековни трансакции, тие се евидентираат
како дел од билансот на тековната сметка. Основниот извор на податоци се банките што ги
евидентираат сите трансакции што се вршат преку банкарскиот систем. Преку ППС тие обезбедуваат
податоци за личните трансфери и ги вградуваат информациите од ОТП. Тие, исто така, обезбедуваат
податоци за износите на девизите што се купуваат и продаваат во домаќинствата (девизни трансакции
на банките) и нето износот на девизите купени од менувачниците самостојно. Со оглед на тешкотиите
во идентификувањето на точните извори на девизните парични приливи, најголемиот дел од нето
приливите се евидентираат како „други тековни трансфери – девизни парични текови“.
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Графикон 1. Структура на приватен секундарен доход, нето, во милиони евра

Извор: НБРСМ, статистика за ПБ.

Големината на нето приливите за паричната компонента само во подолг временски период
(2013 - 2018) изнесувала приближно 12% од БДП. Во истиот период дефицитот во трговијата на стоки
и услуги изнесувал приближно 19% од БДП, што укажува дека повеќе од 60% од него биле покриени
со неидентификувани девизни приливи. Прегледот на севкупната структура на секундарниот доход
открива растечки удел на паричната компонента. Просечниот удел во периодот 2003-2009 г. изнесувал
околу 67%, додека потоа тој просек изнесувал приближно 74%, без големи отстапувања од средната
вредност. Оттаму, оваа компонента доби значителна важност во однос на останатите компоненти на
секундарниот доход.

Графикон 2. Парична компонента, удел во БДП и во секундарниот доход, во %

Извор: НБРСМ, статистика за ПБ.
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Набљудувајќи ја динамиката на девизните парични нето приливи, видно е дека начелно тие биле
во пораст до 2012 година, додека нивниот удел во БДП потоа започнал да опаѓа и се стабилизирал
во последните три години на малку под 12% од БДП. Без оглед на видниот тренд, постојат неколку
точки на пресвртница на патот на девизните парични нето приливи што би можеле да укажат на една
од потенцијалните причини и извори на девизната парична компонента. Првата е настанувањето на
глобалната криза на крајот на 2008 и во 2009 година, кога среде неизвесноста економските оператори
започнаа да ги претвораат домашните валути во девизи, што значеше пониски нето приливи. Втората
точка, со иста природа но помало влијание, беше кризата во Грција во 2015 година и внатрешната
политичка криза во 2016 година. Еден настан со спротивен ефект што доведе до значителен прилив
на девизни средства беше кризата на Евро зоната на крајот на 2011 година, кога беше доведена во
прашање иднината на Еврото.
Овие пресвртници во динамиката на девизната парична компонента го откриваат влијанието
на ефектот на довербата врз динамиката на оваа компонента од платниот биланс. Со оглед на
анекдоталните и анкетни докази за девизите што се во оптек во економијата, овие текови укажуваат
дека девизите што се ставаат и вадат под душек се веројатно еден од изворите што ги надополнува
севкупните парични приливи. Откако историјата на макроекономска нестабилност беше заменета со
долготрајна стабилност на цените, девизниот курс и со стабилноста на банкарскиот систем, силната
доверба и разликите во каматните стапки овозможија влегување на девизите во системот. Овие текови
не може да се измерат статистички и нивниот опфат во екстерната статистика носи предизвици.
Првиот потенцијален извор на девизни парични нето приливи во ПБ ја објаснува исклучителната
сложеност на оваа компонента. Останатите два важни потенцијални извори ја зголемуваат оваа
сложеност и носат значајни предизвици за собирачите на статистичките податоци. Имено, вториот
извор се однесува на можните парични текови во основата на неформалната трговија со стоки и
услуги, што не може да се опфати со службената статистика. Присуството на неформалната економија
воопшто беше специфика и за македонската економија. Постои широк спектар од процени, вклучувајќи
ги службените процени на Државниот завод за статистика, што се користат како фактор за корекции
при составувањето на националните сметки. Тие се движат од 16% до 40%, што упатува на голем
потенцијал на неформалната економија да генерира текови што не се статистички опфатени.
Третиот извор, на којшто се фокусираме во трудот, се однесува на нето приливи што се засноваат
врз дознаки. Формалните дознаки - личните трансфери испратени од мигрантите во својата татковина
се релативно скромни. Тие гравитираат околу 2% од БДП, со тренд на опаѓање. Сепак, покрај
формалниот канал, се претпоставува дека голем дел од дознаките доаѓаат во пари, преку неформални
канали. Последната компонента, всушност, не е релевантна само за македонскиот случај. Ова е
општо признаен факт во екстерната статистика, бидејќи „дознаките се разновидни (на пр. парични
и непарични; испратени преку формални и неформални канали) ... и не постои единствен извор на
податоци што може да гарантира точни процени. Земјите користат низа различни извори на податоци
што се засноваат врз моделите и каналите што се користат кај нив“ (Светска банка, 2009).
Разјаснувањето на трите можни извори на девизни парични нето приливи во екстерната
статистика ја открива нивната различна природа, како и потребата за различни пристапи за нивниот
статистички опфат. Нивните суштински разлики, исто така, упатуваат дека врз нивната динамика може
да влијаат различни фактори, може да упатуваат на различни извори на слаби и силни страни, и може
да упатуваат на подложност на економијата на различни видови потреси. Со оглед на големината и
важноста на приливите, идентификацијата и распределбата на овие приливи во соодветните позиции
во платниот биланс е од суштинско значење за статистиката, но и за креирањето на политиките.
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Земајќи го предвид фокусот на овој труд, што е обезбедувањето алтернативен пристап кон
идентификацијата на неформалните дознаки, ние се фокусираме првенствено на ова прашање. Во
статистичкото окружување, голем број земји ги користат извештаите од комерцијалните банки, што
може да не ги вклучуваат неформалните текови или тековите од операторите на трансфер на пари.
Постоењето на ефективен и соодветен систем за известување за платниот промет на банките со
странство (ППС) во определени земји се комбинира со анкети на домаќинствата за да се опфатат
неформалните трансфери (47 проценти од вкупниот број земји го користат овој метод, според анкетата
на централните банки спроведена од Светска банка). Нашиот пристап е сличен на овој, бидејќи го
комбинира ППС (под претпоставка дека овој канал во целост ги опфаќа формалните дознаки) со
податоци од анкетни истражувања за процена на износот на неформалните дознаки.

4. Дизајнот и резултатите на анкетата за дознаки
Проценувањето на личните парични трансфери примени преку неформални канали претставува
значаен предизвик за НБРСМ. Препознавајќи ја потребата за подобрување на квалитетот, беа
спроведени неколку анкети (во 2007, 2011 и 20163 година). Покрај основната цел, да се добијат
дополнителни информации за процена на неформалните текови што се дел од приватните трансфери,
анкетата даде одговори за каналите преку коишто приливите доаѓаат во земјата, географската
распределба, сезонските аспекти, целта на испратените средства, нивната одржливост, итн.
Во овој дел ќе се фокусираме на анкетата од 2016 година и ќе претставиме дел од основните
резултати што може да се искористат за проценување на вредноста на личните трансфери примени
преку неформални канали, т.е. во готови пари. Анкетата од 2016 година беше спроведена преку
ангажирање надворешна независна агенција врз примерок од 1500 домаќинства што примаат
дознаки од странство. За избор на примерокот беше искористена техниката на лавина. Примерокот од
домаќинствата што примаат лични трансфери од странство беше избран од секој од осумте региони во
Северна Македонија, врз основа на бројот на населението и дополнителни информации:
• за домаќинствата што примаат приватни трансфери од странство од анкетата за потрошувачката
на домаќинствата;
• обртот на операторите на услуги за брз трансфер на пари (ОБТП) по региони;
• обртот на менувачниците по региони; и
• Бракови на резиденти во странство и деца родени во странство од Државниот завод за
статистика.
Како што беше забележано горе, една од основните цели на анкетата од 2016 година беше да се
процени уделот на личните трансфери примени преку неформални канали, земајќи го предвид фактот
дека дознаките (личните трансфери и надоместоците на вработените) примени преку формалните
канали се веќе опфатени од ППС. За да се утврди уделот на формалните и неформалните канали
во вкупните лични трансфери, го користиме дадениот одговор на прашањето „Како ги примате
парите?“. Од вкупниот број испитаници во анкетата, 61% одговориле дека ги примаат средствата преку
неформални канали. Поконкретно, 43,3% проценти од испитаниците дека роднините им носат пари
кога ќе се вратат дома, 10,8% одговориле дека некој пријател или друг член на семејството што живее
во странство им ги носи парите во име на испраќачот, 3,5% од испитаниците одговориле дека парите
им биле испраќани по автобус, 2,3% од примателите отишле во странство за да ги земат парите и 1% од
Треба да се забележи дека анкетите не се целосно доследни во смисла на опфат, примерок, стапки на одѕив, итн. и поради
овие причини може да дојде до пристрасност.
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испитаниците ги примиле парите по пошта. Во однос на формалните канали, 30,5% од испитаниците во
анкетата ги примиле парите преку ОТП и само 8,5% преку банка. Причината за овие резултати (високиот
удел на дознаките што се испраќаат „на рака“ или преку некој друг неформален канал) веројатно лежи
во трошоците за испраќање на парите, демографските карактеристики на населението што ги прима
парите и статусот во однос на вработеноста на примателите и на испраќачите.
Резултатите од анкетата за уделот на формалните и неформалните канали беа споредени со
податоците добиени од ППС (ППС ги опфаќа податоците од ОБТП) и беше потврдено дека дадените
одговори се начелно конзистентни. Дополнително, резултатите од анкетата во 2016 година се доследни
и на резултатите од анкетата во 2011 година.
Графикон 3. Резултати од анкетата во 2016 г.
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Најголемиот дел од домаќинствата пријавија дека примаат дознаки еднаш (33,1%) или двапати
(25,9%) годишно. Овие одговори се логични со оглед на претходното прашање каде во најголемиот
број случај парите ги носат роднините кога доаѓаат во Северна Македонија, што вообичаено се случува
еднаш или двапати годишно. Во однос на сезонскиот аспект, дознаки во поголеми износи се примаат во
јули, август и декември, за време на празниците кога најголемиот број мигранти ја посетуваат земјата.
Анализата за какви цели се трошат средствата што се добиваат од странство, најголемиот дел
од примените средства, околу 60%, се користат за тековна потрошувачка, додека 10% се трошат за
семејни прослави. Дел од примените средства, 12%, домаќинствата ги трошат за реновирање на
домот, додека само околу 5% се инвестираат во недвижнини. Околу 11% од личните трансфери се
чуваат како заштеди.
Имајќи го предвид фактот дека најголемиот дел од приливите се користат за тековна потрошувачка,
не е изненадувачки податокот дека половина од домаќинствата ги трошат парите релативно брзо,
т.е. во првиот месец по приемот. Околу 30% од домаќинствата ги трошат парите во текот на период
од 6 месеци по приемот. Домаќинствата трошат околу 90% од средствата во македонски денари што
претходно биле разменети на девизниот пазар. Определен износ, околу 7%, се чуваат во валутата во
којашто биле примени.
Анкетата вклучува докази за географското потекло на средствата како и нивната валутна структура.
Ова се, исто така, важни информации што може да се искористат дополнително во статистиката за
дефинирање на географскиот и валутниот профил на дознаките.
107

Предизвици на официјалната статистика
во ерата на глобализација и дигитализација

5. Симулација
Во овој дел обезбедуваме едноставна симулација4, каде што резултатите од анкетата се
искористени за идентификување на износот на дознаките што доаѓаат преку неформалните канали.
Проценетите неформални дознаки треба да се прераспределат од нето паричните приливи (други
трансфери) во „лични трансфери“. Симулацијата вклучува процена само на страната на приливите.
Методот што го користиме се спроведува во два чекори. Првиот чекор е подобрување на податоците
за дознаките што се примени преку формалните канали преку користење алтернативни извори.
Имено, податоците од ППС што се вклучени во ПБ се врз нето основа (купени девизи минус продадени
девизи). Бидејќи ни се потребни податоци за бруто износите за да ја процениме вредноста на
неевидентираните куповни и продажни трансакции вклучуваме податоци што се собрани преку
директното известување од ОТП (за регулаторни цели) што се собираат врз бруто основа. Треба да
спомнеме дека двата извора даваат нето вредности што се прилично слични, меѓутоа ние го третираме
ова како директен и посеопфатен извор и сметаме дека неговата употреба ќе даде мало подобрување
во севкупниот биланс на тековната сметка. Во вториот чекор ги применуваме уделите што се добиени
од претходните анкети за дознаките, т.е. процентот на дознаките што се примени преку формалниот
канал. Пондери, комбинирани со стручно расудување, се применети на износот на дознаки примени
преку формалниот канал (ППС) за да се добие вкупниот износ на примените дознаки. Дознаките што се
примени во пари (неформален канал) се изведуваат како остаток (остатокот до 100 проценти).
Користиме два пристапи за утврдување на пондерите. Во првиот пристап, за процена на
формалните канали, се применети различни коефициенти за различни години. Како што беше
претходно наведено, достапните податоци за формалните дознаки и претпоставката за уделот на
службените канали во вкупниот износ на дознаките се појдовната точка за процена и случат како
основа за резидуална пресметка на неформалните дознаки.
Табела 1. Применет коефициент за формалните канали
Во процент од вкупните дознаки
Анкета
(година)

Период за којшто се
применува соодветниот
коефициент за анкетата

Применет коефициент за
формалните канали
(Сценарио 1)

Применет коефициент за
формалните канали
(Сценарио 2)

2002

2003-2007

27%

27%

2007

2008-2011

32%

27%

2011

2012-2016

37%

27%

2016

2017-2019

40%

27%

Извори: Џафери, Анкета (2002), НБРСМ Анкети и стручно расудување (2007, 2011, 2016)

Резултатите од анкетата покажуваат дека пондерите се зголемуваат со текот на времето, т.е.
уделот на дознаките што се испратени преку службените канали се зголемува со текот на времето од
27% во 2004 година на 40% во 2018 година. Второ, овие процени покажуваат значајно потценување на
износите што се евидентирани како лични трансфери, или дознаките што треба да бидат евидентирани
во статистиката за ПБ вклучувајќи ги приливите преку неформалниот канал. Разликата меѓу објавената
Симулациите што се презентирани во овој труд се само илустрации за влијанието на вклучувањето дополнителни извори и не
претставуваат дефинитивни пресметки што ќе бидат вклучени во службената статистика.

4
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и проценетата вредност на личните трансфери е значајна и во номинален износ е во интервалот од
ЕУР 383 милиони во 2004 година до ЕУР 570 милиони во 2018 година. Во релативна смисла (како
процент од БДП), личните трансфери во анализираниот период во просек треба да бидат повисоки за
7 процентни поени.
Графикон 4. Лични трансфери, процени на приливи користејќи променливи коефициенти

Извор: НБРСМ, статистика за ПБ.

Во вториот пристап, за сите години беше применет коефициент од 27%. Преку користењето
константен удел претпоставуваме дека пондерот на формалниот канал во вкупниот износ на дознаките
не се променил со текот на годините, што е веројатно помалку реалистично сценарио. Во овој пристап
претпоставуваме повисоко ниво на парични дознаки – во номинален износ тие достигнуваат до ЕУР
1010 милиони во 2018 година. Изразени како процент од БДП, проценетите лични трансфери во
анализираниот период во просек изнесуваат околу 11%.
Графикон 5. Лични трансфери, процени на приливи користејќи константен коефициент

Извор: НБРСМ, статистика за ПБ.
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Симулацијата што е претставена горе открива прилично различна улога и важност на дознаките во
економијата, во споредба со она што го сугерираат службените податоци. Тоа ја илустрира важноста на
имањето процена за потеклото на прекуграничните текови, за соодветна дијагностика и калибрирање
на политиките. Сепак, дури и по процените на неформалните дознаки, постои потреба за адресирање
на остатокот од паричните нето приливи што би можеле да се припишат на капиталната сметка,
неформалната трговија или ефектот на доверба. Оттаму, покрај процената на личните трансфери, во
претстојниот период не очекуваат и други предизвици. Капиталните трансфери што се примени во
пари сè уште не се проценети. Резултатите на анкетата покажаа дека околу 10% од примените дознаки
се вложуваат во недвижнини. Соодветниот износ треба да се одбие од другите тековни трансфери и
да се прекласифицира во капиталната сметка на невладиниот сектор. Во однос на тековната сметка,
резултатите од анкетата би можеле да се искористат за процена на неевидентираните плати што се
примени од нерезиденти, на тој начин подобрувајќи ги податоците за надоместоците за вработените,
иако ова не е значајна компонента на платниот биланс. Покрај тоа, дел од приливите и одливите
произлегуваат од туристичките активности, што е во согласност со статистиката во областа на туризмот.
Овие текови ќе влијаат врз приходната и расходната страна на туристичките услуги. Високиот обрт
на девизниот пазар би можел да упатува на потценување на извозот на стоки и услуги. Некои земји
веќе прават корекции за да ги вклучат сите стоки каде што има промена на сопственоста и што не се
евидентирани во царинските податоци како што е прекуграничната трговија. Соодветниот метод за
процена на вредностите на неевидентираните стоки и услуги врз основа на вклучување дополнителни
извори на податоци и претпоставки е уште еден предизвик.

6. Заклучок
Целта на овој труд беше да се илустрира важноста на девизните парични приливи во основата
на прекуграничните активности во македонската економија и потребата за правилна идентификација
на нивното потекло. Ова повлекува потреба за осмислување алтернативни извори на податоци во
екстерната статистика за правилно опфаќање и распределба на овие текови во статистиката за платниот
биланс.
Во трудот избравме да прикажеме еден од чекорите што подразбира користење податоци од
анкети за процена на износот на дознаките што влегуваат во економијата преку неформалните канали.
Симулацијата, што ги комбинира податоците од анкетите и од ППС, открива многу поголем износ во
споредба со податоците од службената статистика. Таа ја покажува потребата за комбинирање различни
извори на податоци и користење процени кога тековите се поврзани со неформални активности или
неформални канали.
Во претстојниот период е потребно да се вложат напори за потврдување на резултатите и да се
продолжи со процени на тековите што се поврзани со неформалната трговија и ефектот на доверба
во економијата. За тоа ќе биде потребна вкрстена проверка на различни извори како и методи за
процена. Целосниот процес ќе овозможи попрецизен статистички опфат, но и ќе даде појасна слика за
изворите на тековите во платниот биланс и за нивната одржливост.
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Aнекс, табели
Табела 2. Секундарен доход – процени со користење променливи коефициенти
како % од БДП, проценети податоци
БПМ6 концепт

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Секундарен доход
Прилив
Одлив
1. Официјални трансфери
(Држава)
Прилив
Одлив
2. Финансиски претпријатија,
нефинансиски претпријатија,
домаќинства и непрофитни
институции што им служат на
домаќинствата
Прилив
Одлив
2.1. Лични трансфери
2.1. Лични трансфери објавени
Прилив
Прилив - објавен
Одлив
Од кои: Дознаки од
работници
Прилив
Одлив
2.2. Останати тековни
трансфери
2.2. Останати тековни
трансфери - објавени
Прилив
Прилив - објавен
Од кои: Нето менувачко
работење
Од кои: Нето менувачко
работење - објавен
Одлив

14.0

16.6

17.8

16.3

14.3

17.1

19.3

20.3

22.0

19.4

19.0

18.0

16.9

17.5

17.5

15.0

17.5

18.7

17.7

15.2

17.9

20.2

21.2

23.0

20.4

20.1

19.0

18.0

18.8

18.8

1.0

0.9

0.9

1.3

0.9

0.9

0.9

0.8

0.9

0.9

1.0

1.0

1.0

1.3

1.3

1.2

1.1

1.1

0.4

0.7

0.5

0.4

1.0

0.8

0.9

1.3

0.6

0.9

1.1

1.0

1.3

1.2

1.2

1.0

0.9

0.6

0.5

1.1

0.9

1.0

1.4

0.8

1.1

1.4

1.3

0.1

0.2

0.1

0.6

0.2

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.2

0.2

0.3

0.2

12.8

15.6

16.7

15.9

13.6

16.5

18.9

19.3

21.2

18.5

17.8

17.4

16.0

16.4

16.5

13.7

16.3

17.5

16.7

14.3

17.3

19.7

20.1

22.1

19.3

18.6

18.2

16.9

17.4

17.5

0.9

0.7

0.7

0.7

0.7

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.9

0.8

0.9

1.0

1.0

10.9

10.5

11.1

11.1

11.3

11.8

12.0

11.4

11.7

10.7

11.0

10.8

9.7

9.4

9.3

2.6

2.5

2.6

2.6

2.4

2.5

2.6

2.4

2.4

2.2

2.2

2.1

1.8

1.7

1.7

11.2

10.7

11.3

11.3

11.6

12.1

12.2

11.6

11.9

10.9

11.1

11.0

9.9

9.6

9.4

2.8

2.7

2.9

2.9

2.7

2.8

2.8

2.6

2.6

2.3

2.4

2.3

2.0

1.9

1.9

0.3

0.2

0.2

0.3

0.3

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.1

10.9

10.5

11.1

11.1

11.3

11.8

12.0

11.4

11.7

10.7

11.0

10.8

9.7

9.4

9.3

11.2

10.7

11.3

11.3

11.6

12.1

12.2

11.6

11.9

10.9

11.1

11.0

9.9

9.6

9.4

0.3

0.2

0.2

0.3

0.3

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.1

1.9

5.1

5.6

4.9

2.3

4.7

6.8

7.9

9.5

7.8

6.8

6.5

6.3

6.9

7.2

9.8

13.3

14.1

13.5

11.3

13.6

16.1

16.3

18.2

15.9

15.1

14.7

13.6

14.1

14.2

2.5

5.6

6.1

5.3

2.7

5.3

7.5

8.5

10.2

8.4

7.5

7.2

7.0

7.8

8.1

10.4

13.8

14.6

13.9

11.7

14.2

16.7

16.9

18.8

16.5

15.8

15.4

14.3

14.9

15.1

-0.4

2.7

3.5

2.8

0.3

2.3

4.5

5.6

7.0

5.5

4.5

3.9

3.7

4.6

4.9

7.6

10.9

11.9

11.4

9.3

11.2

13.8

14.0

15.7

13.6

12.8

12.1

11.0

11.8

11.9

0.6

0.5

0.5

0.5

0.4

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.7

0.7

0.7

0.8

0.9

Извори: НБРСМ
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Табела 2. Секундарен доход – процени со користење константен коефициент
како % од БДП, проценети податоци
БПМ6 концепт
Секундарен доход
Прилив
Одлив
1. Официјални трансфери
(Држава)
Прилив
Одлив
2. Финансиски претпријатија,
нефинансиски претпријатија,
домаќинства и непрофитни
институции што им служат на
домаќинствата
Прилив
Одлив
2.1. Лични трансфери
2.1. Лични трансфери објавени
Прилив
Прилив - објавен
Одлив
Од кои Дознаки од
работници
Прилив
Одлив
2.2. Останати тековни
трансфери
2.2. Останати тековни
трансфери - објавени
Прилив
Прилив - објавен
Од кои Нето менувачко
работење
Од кои Нето менувачко
работење - објавен
Одлив

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

14.0

16.6

17.8

16.3

14.3

17.1

19.3

20.3

22.0

19.4

19.0

18.0

16.9

17.5

17.5

15.0

17.5

18.7

17.7

15.2

17.9

20.2

21.2

23.0

20.4

20.1

19.0

18.0

18.8

18.8

1.0

0.9

0.9

1.3

0.9

0.9

0.9

0.8

0.9

0.9

1.0

1.0

1.0

1.3

1.3

1.2

1.1

1.1

0.4

0.7

0.5

0.4

1.0

0.8

0.9

1.3

0.6

0.9

1.1

1.0

1.3

1.2

1.2

1.0

0.9

0.6

0.5

1.1

0.9

1.0

1.4

0.8

1.1

1.4

1.3

0.1

0.2

0.1

0.6

0.2

0.1

0. 1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.2

0.2

0.3

0.2

12.8

15.6

16.7

15.9

13.6

16.5

18.9

19.3

21.2

18.5

17.8

17.4

16.0

16.4

16.5

13.7

16.3

17.5

16.7

14.3

17.3

19.7

20.1

22.1

19.3

18.6

18.2

16.9

17.4

17.5

0.9

0.7

0.7

0.7

0.7

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.9

0.8

0.9

1.0

1.0

10.9

10.5

11.1

11.1

11.3

11.8

12.0

11.4

11.7

10.7

11.0

10.8

9.7

9.4

9.3

2.6

2.5

2.6

2.6

2.4

2.5

2.6

2.4

2.4

2.2

2.2

2.1

1.8

1.7

1.7

11.2

10.7

11.3

11.3

11.6

12.1

12.2

11.6

11.9

10.9

11.1

11.0

9.9

9.6

9.4

2.8

2.7

2.9

2.9

2.7

2.8

2.8

2.6

2.6

2.3

2.4

2.3

2.0

1.9

1.9

0.3

0.2

0.2

0.3

0.3

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.1

10.9

10.5

11.1

11.1

11.3

11.8

12.0

11.4

11.7

10.7

11.0

10.8

9.7

9.4

9.3

11.2

10.7

11.3

11.3

11.6

12.1

12.2

11.6

11.9

10.9

11.1

11.0

9.9

9.6

9.4

0.3

0.2

0.2

0.3

0.3

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.1

1.9

5.1

5.6

4.9

2.3

4.7

6.8

7.9

9.5

7.8

6.8

6.5

6.3

6.9

7.2

9.8

13.3

14.1

13.5

11.3

13.6

16.1

16.3

18.2

15.9

15.1

14.7

13.6

14.1

14.2

2.5

5.6

6.1

5.3

2.7

5.3

7.5

8.5

10.2

8.4

7.5

7.2

7.0

7.8

8.1

10.4

13.8

14.6

13.9

11.7

14.2

16.7

16.9

18.8

16.5

15.8

15.4

14.3

14.9

15.1

-0.4

2.7

3.5

2.8

0.3

2.3

4.5

5.6

7.0

5.5

4.5

3.9

3.7

4.6

4.9

7.6

10.9

11.9
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Етичкиот аспект на статистичките истражувања во Република
Северна Македонија
1. Вовед
Процесот на глобализација и развојот на новите технологии овозможија пристап до огромен број
на податоци за обработка. Брзиот раст на бројот на овие податоци во блиска иднина нема да забави.
Впрочем, поновите студии укажуваат на тоа дека создавањето податоци на светско ниво ќе порасне
на 163 зетабајти до 2025 година. Ова е десетпати повеќе од бројот на податоци генерирани во 2017
година (Seagate, 2020).
Следствено на тоа, се појавија мноштво нови предизвици во областа на статистиката.
Поконкретно, новите математички методологии континуирано се развиваат како начин на справување
со хетерогената природа на собраните податоци. Слично на тоа, посебните постапки за собирање
податоци се преструктуираат со цел да се олесни процесот на собирање податоци. Овој сè поголем
корпус на статистички методологии и постапки на собирање податоци, пак, доведува до појава на
основниот проблем на обезбедувањето приватност при собирањето на податоци и воспоставувањето
правични методи за анализа на податоци. Приватноста на податоците, како концепт, ја опишува
врската помеѓу собирањето и дисеминацијата на податоците, технологијата, очекувањето приватност
од страна на јавноста, правните и политичките прашања поврзани со нив (Michael, 2013). Правичноста,
од друга страна, ги опишува дилемите поврзани со аналитиката на податоците што може да предизвика
општествена штета преку спречување непристрасно и конзистентно толкување на моделите во рамките
на податоците (Соколовска & Коцарев, 2018).
За да го адресира етичкото прашање што оттука произлегува, Европската Унија (ЕУ) заедно со
својот најголем завод за статистика, Евростат, изготви пакет регулативи што ги опфаќаат потребните
постапки за собирање и анализа на податоци за разни појави. Економиите во развој, чија цел е конечно
да станат дел од Унијата, треба соодветно да ги прилагодат своите регулативи за да бидат во согласност
со оние што се применуваат во ЕУ. Една таква земја е Република Северна Македонија (МКД). Во текот на
изминатите неколку децении, Државниот завод за статистика (ДЗС) на МКД не само што ревидираше
голем број од своите методологии, туку воведе и нови што се темелат токму на принципите на новите
регулативи на ЕУ.
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И покрај изобилството на студии што го опишуваат степенот до кој методологиите на ДЗС се во
согласност со ЕУ, нивната врска со концептите на приватноста и правичноста и натаму е во голема
мера неистражена. За да се надмине овој јаз, овде даваме критички преглед на некои од развиените
методологии и регулативи и ја опишуваме нивната корелација со концептот на приватноста. Исто
така, спроведуваме и емпириска анализа и ја испитуваме успешноста и на податоците на ДЗС и на
статистичките методологии во однос на способноста да генерираат правични резултати.
Преку вршење опсежен преглед на статистичките методологии и регулативите за приватноста
што ги спроведува ДЗС, утврдуваме дека заводот бележи големо подобрување во стандардизацијата
на овие методологии со оние на ЕУ. Меѓутоа, со подетална анализа на овие методологии, дојдовме
до заклучок дека има уште простор за нивно подобрување, особено во контекст на унапредување
на етиката. Прописите за приватноста се соодветни, но имаат одредени слабости, како што се
големината и сложеноста, кои честопати произлегуваат од разликите во принципите и толкувањата.
Исто така, преку споредба на податоците за извозот собрани од Народната банка на Република
Македонија (НБРМ) со истите податоци собрани од ДЗС, откриваме дека и во двата случаи се
доаѓа до исти емпириски заклучоци. Со други зборови, иако ДЗС и НБРМ спроведуваат различни
постапки за собирање податоци, на крајот се доаѓа до истото толкување, што укажува дека, во овој
случај, концептот за правичноста е задоволен. Конечно, ја испитуваме успешноста на два методи на
групирање, PCA и K-Means, на македонските производствени индустрии преку податоците од табелите
на влез-излез. Кога ќе се спореди со основниот модел на хиерархиско групирање, PCA дава слични
резултати, додека K-Means нуди различни толкувања. Ова би можело да значи дека K-Means не го
задоволува концептот на правичност при процената на македонските табели на влез-излез. Сепак,
нагласуваме дека и правичноста и приватноста, како концепти, имаат само апстрактно значење и
нивната формална дефиниција може да се разликува од една во друга ситуација. Затоа, неопходно е
внимателно толкување при секоја дискусија за овие концепти.
Остатокот од трудот е организиран на следниов начин. Во Дел 2, даваме детален преглед на
развиените методологии на ДЗС што имаат цел подобрување и унапредување на усогласеноста со
меѓународно прифатените статистички правила и нивно поврзување со концептот на приватноста. Во
Дел 3, ја испитуваме точноста и правичноста на методите за обработка и анализа на податоците. На
крајот, во Дел 4 ги резимираме наодите.

2. Преглед на статистичките методологии и регулативите за приватноста
Статистичките истражувања во Република Северна Македонија постојано се менуваат, преку
правилно спроведување на законите, политиките, програмите и стратегиите за статистичките
истражувања, со цел да се обезбеди усогласување на нивните методологии и операции со оние во
развиените земји, како и приближување на статистичкиот систем до оној на Европската Унија.
Некои од овие трансформации во работењето на ДЗС, на кои би сакале да се осврнеме, се
следниве:
a. Усвојување на системот на национални сметки (СНС)
б. Спроведување на Европскиот систем на сметки (ЕСС 2010)
в. Статистичка доверливост и заштита на личните податоци
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a. Усвојување на системот на национални сметки (СНС)
Системот на национални сметки (СНС) е меѓународно договорен стандарден пакет на препораки
за тоа како да се изготват мерки за економска активност во согласност со утврдените сметководствени
конвенции засновани врз економски принципи. Препораките се изразени во смисла на пакет концепти,
дефиниции, класификации и сметководствени правила што го сочинуваат меѓународно договорениот
стандард за мерење ставки како што се бруто домашниот производ (БДП), најчесто цитираниот показател
за економска успешност. Сметководствената рамка на СНС овозможува економските податоци да се
составуваат и презентираат во формат што е наменет за целите на економската анализа, одлуки и
креирање политики (Европска комисија, Организација за економска соработка и развој, Обединети
нации и Светска банка, 2009). Оваа меѓународна стандардна статистичка рамка, заради напорите за
усогласување и усогласеност на статистичките податоци во нашата земја со меѓународните стандарди,
целосно се применува во работењето на ДЗС.

б. Спроведување на Европскиот систем на сметки
Од друга страна, земјите членки на ЕУ беа обврзани да го спроведуваат Европскиот систем
на сметки (ЕСС 2010). ЕСС 2010 постои заедно со СНС (2008) поради примената на мерките за
националните сметки во ЕУ. ЕСС 2010 главно е во согласност со СНС (2008) во однос на дефинициите,
сметководствените правила и класификациите. Сепак, тој има одредени разлики, особено во својата
презентација, која е повеќе во согласност со неговата конкретна употреба во рамките на Унијата.
Всушност, концептите на ЕСС 2010 се во неколку случаи поконкретни и попрецизни од оние на СНС
(2008) со цел да се обезбеди што е можно поголема конзистентност на мерките на земјите членки што
произлегуваат од националните сметки (Евростат Е., 2013) Со цел членство во Европската Унија, како
и за да се обезбеди споредливост на податоците со другите земји и прогласување на усогласеноста за
највисок приоритет, нашата земја го спроведе и Европскиот систем на сметки (2010).
Спроведувањето на двата система ни дава можност да ја разработиме накратко нивната структура.
Методологиите на СНС (2008) и ЕСС (2010) се сложени и нудат конкретни и суштински упатства за
правилно и прецизно мерење и презентирање на националните сметки. Сепак, постојат импликации
што укажуваат на тоа дека третманот на податоците во овие системи ќе има влијание врз процената
на БДП. Имено, во постојниот СНС (2008), податоците се третираат како непроизведено средство и
се вреднуваат само кога се случила парична трансакција за податоците. Таквиот пристап значи дека
сегашната сметководствена рамка не е добро подготвена за да ја открие тековната револуција на
податоци што управува со многу нови дигитално поврзани деловни модели (Ahmad & van de Ven,
2018). Литературата укажува дека податоците треба да се третираат како произведени средства,
што ќе доведе до промени во мерењето на БДП. Со третирање на податоците како произведени
средства, со тоа ќе се вклучи реалната вредност на податоците (особено бихевиоралните податоци) во
националните сметки, но исто така ќе доведе до предизвици за правилно пресметување. Аналогно на
тоа, етиката и правичноста на статистиката што се користи за цели како што се истражување, креирање
политики итн. ќе бидат на соодветно ниво.
Исто така, правењето измени во третманот на податоците во сметките ќе ја зголеми важноста
на приватноста на таквите податоци, особено на податоците од т.н. „дигитален отпечаток“, кои
имаат голема вредност и се користат од страна на многу современи деловни модели и се предмет на
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непарична размена (на пр. социјалните медиуми ги нудат своите услуги во замена за лични податоци,
чија вредност експоненцијално се зголемува). Во моментов, и СНС 2008 и ЕСС 2010 не го опфаќаат
аспектот на приватноста на податоците, што и се очекува, бидејќи тоа се рамки што се фокусираат на
националните сметки. Сепак, од статистичка гледна точка, постојат регулативи што се фокусираат на
статистичката доверливост, како и на заштитата на податоците.

в. Статистичка доверливост и заштита на личните податоци
Заштитата на податоците е задолжителен услов за секој субјект што учествува во креирањето,
собирањето, анализата, обработката и дисеминацијата на податоците. Во оваа смисла и во
контекст на статистиката, треба да разликуваме лични и доверливи податоци. „Лични податоци“
се сите информации што се однесуваат на физичко лице што е идентификувано или може да се
идентификува или „Предмет на податоците“. Од друга страна, „Доверливи податоци“ се податоци
што овозможуваат идентификување на статистичките единици, директно или индиректно, со што се
откриваат поединечни информации (Евростат, 2020). Со други зборови, доверливите податоци можат
да вклучуваат многу информации, од кои сите не можат да бидат лични информации. Нивната заштита
значи обезбедување на приватноста на податоците. Статистичките податоци се предмет на две рамки
за заштита на податоците:
• Конкретната рамка за заштита на податоците собрани за статистички цели.
• Општата рамка за заштита на личните податоци што се применува секогаш кога се собираат
информации за одделни лица, без оглед за која цел
Заштитата на податоците собрани за статистички цели „статистичка доверливост“ е основен
принцип на официјалната статистика. Статистичката доверливост значи дека собраните податоци
можат да се користат само за статистички цели (Евростат, 2020). Од друга страна, Општата регулатива
за заштита на податоците (ОРЗП) претставува правна рамка за заштита на личните податоци. ОРЗП
значително го проширува територијалниот опсег на режимот за заштита на податоците на ЕУ и исто
така важи и за компании надвор од ЕУ доколку продаваат производи или услуги во рамките на ЕУ или
ако добиваат лични податоци во ЕУ и ги пренесуваат надвор од ЕУ (Георгиевски, 2018 година). Ваквиот
проширен опсег ја создава потребата да се споредат овие регулативи со оние што се применуваат во
остатокот од светот.
Затоа, во споредба со регулативата во САД, постојат некои суштински разлики помеѓу клучните
поими и принципи. На пример, додека правниците во САД зборуваат општо за „приватноста“ или
„приватноста на информациите“, европското право ја третира приватноста на информациите како
„заштита на податоците“ (Schwartz & Solove, 2013). Во Европа, заштитата на податоците сѐ повеќе
се смета за одвоена од правото на приватност. Заштитата на податоците се фокусира на тоа дали
податоците се користат правично и во соодветно спроведен процес (Fuster, 2014), додека приватноста
го задржува атинскиот идеал за приватен живот (Hoofnagle, van der Sloot, & Borgesius, 2019). Второ,
законите како што е ОРЗП на ЕУ се разликуваат во конструкцијата од повеќето регулаторни документи
на САД. Текстот на ОРЗП на некои места е нејасен и зборува на ниво на аспиративен принцип.
Делови од ОРЗП може да се карактеризираат како „регулатива заснована врз принципи“ (Baldwin,
Cave, & Lodge, 2012). Одредбите на ОРЗП се дополнети со уште понеодредени „искази“ (Klimas &
Vaiciukaite, 2008). Таквиот текст ги збуни правниците во САД поради недостатокот на прецизност.
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Трето, разликата во конструкциите доведува до практична последица: додека во САД, интеракциите
со регулаторите обично значат дека спроведувањето е во тек, во контекст на ЕУ, интеракциите со
регулаторите се рутинска активност во процесот на усогласување. На правниците во САД многу им
е важно да се постигне совршена усогласеност, додека европските регулатори ретко кога очекуваат
таква усогласеност, ниту пак ќе изречат баснословни казни за мали недостатоци. Оттука, големите
казни ќе бидат од клучно значење за сериозни престапи, но не и за случајни грешки или едноставно
за неусогласеност. ОРЗП опфаќа огромен дијапазон на активности со податоци; ниту еден закон за
информации во САД не е толку опсежен и амбициозен (Hoofnagle, van der Sloot, & Borgesius, 2019). Во
исто време, таа е од суштинско значење за заштитата на личните податоци, но опишана е и како долга
и сложена за спроведување и почитување.
Оттука, методологиите се во ред, но има уште простор за подобрување, т.е. за унапредување на
етиката. Прописите за приватноста се соодветни, но имаат одредени слабости, како што се големината
и сложеноста, кои честопати произлегуваат од разликите во принципите и толкувањата. Затоа, ние
сметаме дека примената на правични и прецизни статистички методи во сите прашања поврзани со
податоците ќе придонесе за поголема етика и приватност.

3. Анализа на податоци
За да го анализираме концептот на правичност во рамките на податоците на ДЗС, спроведуваме
две истражувања. Прво, ја споредуваме успешноста на податоците за извозот собрани од НБРМ со
истите податоци собрани од ДЗС, во однос на објаснувањето на варијациите на македонскиот БДП.
Ова ни овозможува да заклучиме дали и двете методологии за собирање податоци за извозот се
способни да обезбедат конзистентно толкување на податоците. Второ, ја споредуваме способноста на
два методи на групирање, PCA и K-Means, за класификација на индустриите од македонските табели
на влез-излез и испитуваме дали различните методологии за процена даваат соодветна споредба во
анализата на податоците на ДЗС.

3.1 Споредба на методологиите за собирање податоци
Главната мотивација за оваа анализа произлегува од фактот дека постои разлика во методологиите
за евидентирање на надворешната трговија во трговската статистика, од страна на ДЗС и во платниот
биланс на НБРМ (Гоцков, 2013). Со други зборови, ако истражувачите се обидуваат да се справат со
некои емпириски анализи на макроекономските варијабли во Северна Македонија и сакаат да го
вклучат извозот на стоки и услуги, тие ќе се соочат со дилема кој извор на податоци за извозот да го
употребат, поради различните методологии за мерење.
Причината поради која се јавува оваа разлика е тоа што Државниот завод за статистика на
извозот ги додава набавките на нерезиденти во земјата, спротивно на податоците во платниот
биланс. Набавките на нерезиденти во земјата ги опфаќаат набавките од меѓународни организации,
амбасади и дипломатски претставништва, како и туристичките набавки од страна на нерезидентите.
Потрошувачката на нерезиденти се пресметува врз основа на податоците од анкетата за потрошувачката
на нерезиденти што ја спроведува Државниот завод за статистика (ДЗС, 2016).
На графиконите 1 и 2 ги прикажуваме трендовите и годишните стапки на раст на БДП и извозот од
податоците на Државниот завод за статистика (Ex1 линија) и Народната банка на Република Северна
Македонија Ex2 (линија) во периодот од 2003 до 2018 година.
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Графикон 1. Трендови на БДП и извозот

Графикон 2. Годишни стапки на раст на БДП и извозот

За да испитаме дали двете различни групи податоци доведуваат и до различни резултати, ќе ги
искористиме во емпириско истражување на влијанието на извозот врз економскиот раст. Конкретно,
проценуваме модел на линеарна регресија,

gi = b 0 + b 1 C i + u i
каде gi е зависната променлива што е годишна стапка на раст на БДП; Ci е експланаторна
променлива, која е годишна стапка на раст на извозот (земена или од податоците на ДЗС или
од податоците на НБРМ); b0 е константата; b1 претставува коефициент на нагиб на регресорската
променлива; ui е грешката на релација (Turan & Karamanaj, 2014).
119

Предизвици на официјалната статистика
во ерата на глобализација и дигитализација

Табела 2 ги претставува проценетите резултати на обете регресии. Моделот 1, кој ја вклучува
базата на податоци за извозот од Државниот завод за статистика, укажува на тоа дека извозот е
статистички значаен на ниво на значајност од 1%. Поточно, извозот има статистички позитивно влијание
врз економскиот раст (b1 is 0.154645). Во моделот 2, каде ги користиме податоците од платниот биланс
на НБРМ, коефициентот на регресија останува ист како во моделот 1, односно покажува иста позитивна
врска од скоро исти размери на исто ниво на значајност (b1 is 0.152188).
Табела 1. Резултати од процената на моделите на регресија
Променливи

Модел (1)

Модел (2)

Константа

4,239606***
(5,102737)

4,215033***
(5,102737)

Извоз

0,154645***
(3,194155)

0,152188***
(3,295393)

R2

0,439719

0,455146

Прилагоден R2

0,396620

0,413234

Опсервации

16

16

*** / ** / * означува ниво на значајност од 1%, 5% и 10%.
Оттука, проценетата споредба посочува дека, без оглед која база на податоци за извоз ја
користиме, нема да се појави некоја значајна разлика во коефициентите на регресија. И покрај тоа што
се различни методологиите за собирање на податоците за извозот во Државниот завод за статистика и
Народната банка, тие доведуваат до ист резултат кога се користат за емпириски истражувања.

3.2. Споредба на методологиите за процена
Целта на втората анализа е да се разложи најновата симетрична табела на влез-излез, која се
состои од 63 производи и да се утврди дали различните методологии за процена даваат различни
кластери. За оваа цел, користиме два едноставни методи – Анализа на главните компоненти (PCA) и
класификација со методот K-средни вредности (K-Means) (Ding & He, 2004 година) (Ben-Hur & Guyon,
2003 година) (Alrabea, Senthilkumar, Al-Shalabi, & Bader, 2013 година) ) (Liang, Balcan, & Kanchanapally,
2013). Исто така, како основна постапка на групирање користиме хиерархиска кластер анализа (Field,
2013) (Hair, Black, Babin, Anderson, & Tatham, 1998) (Stevens, 2012). Ова е наједноставната анализа на
групирањето. Нејзината методологија се заснова на „хиерархија“ на кластери и овозможува лесна
визуелизација на генетичките дистанци и поврзаноста на производите. Како таква, овозможува
ефикасна споредба на успешноста на другите методологии за процена на кластерите (Aggarwal, 2015)
(Han, Pei, & Kamber, 2011).
PCA: Операцијата PCA може да се смета дека ја открива внатрешната структура на податоците
со нивно разложување во главни компоненти што најдобро ја објаснуваат варијантноста кај
податоците (Golub & Reinsch, 1971). Со употреба на PCA, откриваме дека нормализираната табела
на влез-излез е објаснета со 16 компоненти, т.е. првичните 63 производи се компримирани во 16
120

Предизвици на официјалната статистика
во ерата на глобализација и дигитализација

линеарни комбинации од нив. За да се поврзе концептот на правичност во PCA со основниот модел
на хиерархиско групирање, во Табела 2 ги споредуваме седумте водечки индустрии што припаѓаат на
првите три PCA со два стабилни алгоритми на хиерархиската кластер анализа: Просечна врска меѓу
групите (како I) и Метод на најдалечен сосед (како II).
Табела 2. Споредување на седумте водечки индустрии во и помеѓу компонентите во првите три PCA
PCA1

I

II

(1) Архитектонски дејности
и инженерство; техничко
испитување и анализа

+

+

(1) Трговија на големо, освен
трговија со моторни возила и
мотоцикли

+

(1) Други стручни, научни и
технички услуги; ветеринарни
услуги

PCA2

I

II

(3) Основни метали

+

+

+

(3) Друга транспортна
опрема

+

+

+

(3) Фабрикувани
метални производи,
освен машини и опрема

(1) Издавачки услуги

+

+

(1) Безбедносни и
истражни услуги; услуги
за згради и пејзажно
уредување; канцелариско
-административни,
канцелариска поддршка
и други услуги за деловна
поддршка

+

(1) Трговија на големо и мало
и поправка на моторни возила
и мотоцикли
(1) Спортски услуги и услуги за
забава и рекреација

PCA3

I

II

(3) Услуги за поправка и
инсталирање машини и
опрема

+

+

+

(3) Машини и опрема, не
споменати на друго место

+

+

+

+

(3) Друга транспортна
опрема

+

+

(2) Хотелски и
угостителски услуги

-

-

(3) Фабрикувани метални
производи, освен машини
и опрема

+

+

+

(2) Производи во
шумарството, сеча на
дрва и сродни услуги

-

-

(2) Прехранбени
производи, пијалаци и
производи од тутун

-

-

+

+

(3) Услуги за поправка и
инсталирање машини и
опрема

+

+

(3) Електрична опрема

+

+

+

+

(2) Производи во
земјоделството, ловот и
сродни услуги

-

-

(2) Производи во
земјоделството, ловот и
сродни услуги

-

-

Наодите укажуваат на тоа дека е исполнет концептот на правичност во овие анализи. Имено,
првите 7 индустрии на PCA1 се дел од ист кластер во двата алгоритма на хиерархиската кластер
анализа (I и II). Исто така, 4 од 7, и 5 од 7 индустрии на PCA2 и PCA3, соодветно, се во истите кластери
во двата алгоритма на хиерархиската кластер анализа (I и II).
K-Means: Кластер анализата K-Means е алатка наменета да ги класифицира податоците во повеќе
(кластери) групи чии карактеристики сè уште не се познати, но знаеме дека тие се засноваат врз збир на
претходно наведени променливи (во нашиот случај индустриите) (Trebuňa & Halčinová, 2012) (Trebuňa
& Halčinová, 2013) (Kanungo, et al., 2002).
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Ние применивме кластер анализа K-Means на петте водечки индустрии во првите 5 компоненти
на PCA, претставени во Табела 3. За разлика од групите на PCA, 18 од овие 23 единствени индустрии
се групирани во една група со K-Means. Двете индустрии: Складирање и услуги за поддршка на
транспортот и услуги за копнен транспорт и услуги за транспорт преку цевководи се групирани во една
група, а останатите три индустрии: Градежни објекти и градежни работи, други неметални минерални
производи и Основни метали се во свој кластер. Ова укажува на тоа дека K-Means не обезбедува
конзистентно толкување на шемите во рамките на податоците.
Табела 7. Кластер алгоритам К-Means на водечките пет индустрии во првите 5 компоненти на PCA
К-Means (значителен кластер на 18 индустрии)
Архитектонски дејности и инженерство; техничко испитување и
анализа

Услуги за поправка и инсталирање машини и опрема

Трговија на големо, освен трговија со моторни возила и
мотоцикли

Машини и опрема, не споменати на друго место

Други стручни, научни и технички услуги; ветеринарни услуги

Прехранбени производи, пијалаци и производи од
тутун

Издавачки услуги

Поштенски и курирски услуги

Безбедносни и истражни услуги; услуги за згради и пејзажно
уредување; канцелариско -административни, канцелариска
поддршка и други услуги за деловна поддршка

Услуги за воден транспорт

Друга транспортна опрема

Услуги за воздушен транспорт

Фабрикувани метални производи (освен машини и опрема)

Импутирани станарини на сопственици на станови

Хотелски и угостителски услуги

Услуги со недвижнини (освен импутирани станарини)

Производи во шумарството, сеча на дрва и поврзани услуги

Услуги на изнајмување и давање под закуп

4. Заклучок
Накратко, во овој труд оценивме до кој степен се задоволени етичките концепти на приватноста
и правичноста во рамките на податоците на ДЗС. Утврдивме дека регулативите за приватноста го
оправдуваат значењето на контекстот, но сепак можат да доведат до сложено толкување. Во однос
на концептот на правичноста, извршивме две анализи. Прво, споредувајќи ги методологиите за
собирање податоци за извозот на НБРМ и ДЗС, покажавме дека тие даваат конзистентно толкување на
резултатите, т.е. ирелевантно е кои податоци се користат. Второ, со анализа на структурата на методите
на влез-излез преку две различни методологии за процена утврдивме дека не секоја методологија
може да обезбеди исто толкување на резултатите.
Главното прашање што произлегува од нашето истражување е како доследно да се проценуваат
приватноста и правичноста. Сè поголем број на трудови укажуваат на тоа дека не постои совршена
рамка во која на двата концепта им се дава јасно значење. Наместо тоа, досегашните истражувања
се фокусираат на разгледување на степенот до кој може да се постигне баланс, т.е. да се овозможи
прецизно толкување на еден концепт, а другиот да се воопшти за да се опише поопширен поим.
Несомнено, испитувањето на овој степен во студиите со употреба на податоци од ДЗС претставува
плодно тло за идни истражувања.
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Статистика за сите – Анализа на ставови и анксиозност
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Вовед
Анксиозност кон статистиката долго време е предмет на известување и разгледување во научната
литература. Меѓутоа, со растот на потребата да се знае и користи статистиката, станува сè поважно да
се разберат тешкотиите со коишто се соочуваат студентите при изучувањето на своите предмети од
областа на статистиката (Vigil-Colet, A., Lorenzo-Seva, U. and Condon, 2008). Емпириските докази упатуваат
дека тешкотиите што се поврзани со статистичката писменост се поизразени меѓу студентите што се
запишани на нематематички дисциплини и, според тоа, овие студенти често пријавуваат негативни
искуства од статистичките предмети (Utts, 2003; Chew and Dillon, 2014). Во врска со ова, Zeidner (Zeidner,
1991) сугерираше дека повеќе од 70% од студентите доживеале статистичка анксиозност, додека, пак,
Onwuegbuzie (Onwuegbuzie, 2008) проценува дека приближно 75% од студентите на последипломски
студии доживуваат високи нивоа на статистичка анксиозност.
Долго време анксиозноста кон статистиката не беше признаена како засебен проблем туку се
третираше како „математичка анксиозност“. Таа е идентификувана за првпат од група истражувачи
(Cruise, R. J., Cash, R. W., & Bolton, 1985) во 1980-тите години, меѓутоа првично се сметала за иста како
математичката анксиозност. Недостигот на дефиниција за статистиката не беше една од причините
за таквите ставови. Всушност, таа била обезбедена пет децении порано од страна на Willcox (Willcox,
1936), кој документирал повеќе од стотина дефиниции за статистиката. Сепак, преовладувала една
главна дефиниција што ја дефинирала статистиката едноставно како виша математика (Wilson, 1927).
Покрај тоа, математичката анксиозност била попозната и разбрана, што влијаело истражувачите да
бидат посклони кон класификување на овие проблеми како математичка анксиозност.
Во денешно време разликата меѓу двете е добро позната. Статистичката анксиозност се
дефинира во литературата како „чувства на анксиозност што се јавуваат кога се посетува предметот
статистика или се врши статистичка анализа, односно, при собирање, обработка и толкување на
статистички податоци (Cruise, R. J., Cash, R. W., & Bolton, 1985). Во согласност со ова, Zeidner ја дефинира
статистичката анксиозност како општа загриженост, наметливи мисли, ментална збрканост, тензија и
физиолошка возбуденост при изложеност на статистички содржини, проблеми, наставни ситуации
или оценувачки контексти и вообичаено се тврди дека ги ослабува перформансите во низа различни
академски ситуации преку попречување на манипулацијата на статистичките податоци и решавањето
на статистичките проблеми. Овој автор спроведе интересни студии што открија паралели меѓу
статистиката и математиката. Поконкретно, резултатите од неговите истражувања сугерираат инверзна
корелација за математичката анксиозност и резултатите од предметот математика и негативна

125

Предизвици на официјалната статистика
во ерата на глобализација и дигитализација

корелација на статистичката анксиозност со оцените по математика од државната матура во средно
училиште како и личната перцепција за математичките способности. Резултатите од неговата студија
го потврдија она што веќе беше очекувано - поранешните негативни искуства и лошите постигнувања
во математиката, како и слабата лична математичка ефикасност се значајни антецедентни корелати на
статистичката анксиозност (Zeidner, 1991).
Уште една психолошка бариера за статистичката писменост и разбирањето на статистиката е
ставот кон статистиката. Истражувањата што беа спроведени во минатото утврдија дека анксиозноста
и ставовите кон статистиката се поврзани со резултатите на студентите по предметот статистика
(Dempster and McCorry, 2009; Nielsen and Kreiner, 2018). Овие ставови се повеќедимензионални и се
дефинирани од афект, тешкотии, когнитивна компетенција, вредност, интерес и напори (Schau and
Emmioglu, 2012). Литературата упатува дека сигурната и валидната мерка за анксиозноста и ставовите
кон статистиката ќе им овозможи на истражувачите да ги идентификуваат студентите што покажуваат
висока анксиозност кон статистиката, да ги предвидат резултатите од испитите по предметот
статистика и да ја оценат релативната ефективност на интервенциите што се наменети за намалување
на анксиозноста кон статистиката. Оваа студија има за цел да ги измери статистичката анксиозност и
ставовите кон статистиката кај студентите на додипломски студии и да даде препораки за тоа како да
се учи статистиката за да се намали или избегне анксиозноста на студентите кон статистиката и да се
развијат позитивни ставови кон неа.

Методологија
Учесници
Во примерокот беа вклучени вкупно 117 студенти на додипломски студии (68 жени,
М(возраст)=20,3 години, SD=8,3; 49 мажи. М(возраст)=21,1, SD=7,1). Учесниците во истражување беа
студенти на додипломски студии од два универзитети во Република Северна Македонија: Универзитет
Американ Колеџ Скопје (N=51) и Медицински факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј (N=66). Сите
учесници во анкетното истражување посетувале настава на предметот статистика (N=117). Стапката на
одѕив беше 63,93%.

Процедура
Сите потенцијални учесници во анкетата беа повикани да пополнат онлајн прашалник од еден
од нивните професори. Образецот за согласноста на учесниците беше ставен на првата страница од
онлајн верзијата на прашалникот. Во него беа јасно наведени целта на анкетата, нејзината анонимност,
доброволното учество, како и фактот дека нивните одговори ќе се користат исклучиво за научни цели.

Инструмент
Прашалникот што беше искористен за целите на ова истражување се состоеше од три главни
делови. Првиот дел ги вклучуваше 51 прашања од STARS инструментот и беше наменет да ја измери
анксиозноста на студентите кон статистиката. Вториот дел имаше цел да го оцени ставот на студентите
кон статистиката користејќи ги 28 прашања од SATS прашалникот. Третиот дел служеше за собирање
демографски податоци за учесниците во анкетата.
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Пред да биде применет, инструментот беше предмет на пробно тестирање. Група од 8 студенти
беа поканети да ја пополнат конечната верзија на прашалникот и да ги престават своите впечатоци.
Првата верзија на прашалникот се состоеше од Скалата на ставови кон статистиката (ATS) што даде
негативен став кон статистиката. Бидејќи ова не се претпочиташе од страна на фокусната група, скалата
беше заменета со SATS што изразува попозитивни ставови кон статистиката. Потоа беше спроведена
втора фокусна група и повратните информации од неа овозможија оваа верзија да се употреби со
потенцијалните учесници. Резултатите на учесниците од фокусната група не беа вклучени во завршните
пресметки.
Опис и психометриски својства на STARS
STARS (Cruise and Wilkins, 1980) е составена од 51 прашања организирани во шест посебни скали
наменети за оценување и мерење на чувствата на анксиозност со коишто се соочуваат студентите кога
посетуваат некој предмет од статистиката или вршат статистичка анализа. Одговорите се евидентираа
на Ликертова скала од 5 точки што за првите 23 прашања се движат од 1=Нема анксиозност до 5=Силна
анксиозност, додека во останатите 28 прашања од учесниците беше побарано да го оценат своето ниво
на согласност на Ликертова скала од 5 точки што се движат од 1=Целосно се согласувам до 5=Целосно
не се согласувам. За првите 23 прашања повисоките оцени упатуваат на поголема анксиозност, додека,
пак, за прашањата од 24 до 51 повисоките оцени упатуваат на попозитивни ставови.
Според тоа, високата оцена на STARS укажува на високо ниво на анксиозност и/или негативен став
кон статистиката. Кронбаховата алфа на нивото на инструментот беше процената дека изнесува .91.
STARS Посебна скала 1 – Вредност на статистиката. Оваа посебна скала се состои од 16 прашања
што служат за собирање одговори поврзани со перципираната важност на статистиката. Повисоката
оцена упатува на пониско ниво на лична важност на статистиката за испитаникот. Кронбахова алфа = .89.
STARS Посебна скала 2 – Анксиозност поврзана со толкување на податоците. Оваа посебна
скала се состои од 11 прашања наменети за мерење на анксиозноста како резултат на толкувањето
или носењето одлуки користејќи статистички податоци. Високата оцена на оваа посебна скала упатува
на неспособност за ефективно користење на статистичките процедури и стратегии во секојдневниот
живот. Кронбахова алфа = .86.
STARS Посебна скала 3 – Анксиозност кон час и тест по статистика. Скалата се состои од 8 прашања
што се фокусираат на анксиозноста од посетување часови или тестови по статистика. Високата оцена
значи зголемени нивоа на анксиозност. Кронбахова алфа = .92.
STARS Посебна скала 4 – Оцена за сопствените способности за вршење пресметки. Оваа посебна
скала се состои од седум прашања поврзани со претпоставеното знаење и способност за користење
на статистиката и вршење пресметки од математички процедури. Високата оцена е одраз на повисоко
ниво на анксиозност во однос на вршењето математички пресметки во рамки на статистичките
процедури наместо кон самата статистика. Кронбахова алфа = .88.
STARS Посебна скала 5 – Страв да се побара помош. Овие 4 прашања се однесуваат на
анксиозноста кон барањето помош. Високите оценува се одраз на повисоки нивоа на анксиозност кога
некое лице треба да побара помош од професорот или од некој соученик. Кронбахова алфа = .79.
STARS Посебна скала 6 - Страв од професорите по статистика. Овие пет прашања ја разгледуваат
перцепцијата за професорите по статистика. Високите оцени соодветствуваат на перцепцијата на
поединецот дека наставникот нема доволно разбирање за тешкотиите на поединецот и како резултат
на тоа треба да се има страв од наставникот. Кронбахова алфа = .74.
127

Предизвици на официјалната статистика
во ерата на глобализација и дигитализација

Опис и психометриски својства на ATS
SATS прашалникот (Schau et al., 1995) се состои од 28 прашања организирани во четири посебни
скали. Сите одговори се евидентираат на Ликертова скала со седум точки каде што повисоката оцена
е одраз на позитивен став или мислење за статистиката. Кронбаховата алфа на инструментот беше
проценета дека изнесува .93.
SATS Посебна скала 1 – Афект. Оваа посебна скала содржи шест прашања што се фокусираат
на чувствата кон статистиката. Високата оцена е одраз на позитивен мислење за статистиката.
Кронбаховата алфа беше проценета на .88.
SATS Посебна скала 2 – Когнитивна компетенција. Оваа посебна скала се состои од 6 прашања и
ги оценува ставовите и интелектуалното знаење во врска со статистиката. Високата оцена е одраз на
позитивен став и ниво на знаење. Кронбахова алфа = .83.
SATS Посебна скала 3 – Вредност. Деветте прашања од оваа скала се фокусираат на релевантноста
и корисноста на статистиката. Кронбахова алфа = .82.
SATS Посебна скала 4 – Тежина. Седумте прашања од оваа посебна скала ја оценуваат
перцепцијата за тежината на статистичките материјали. Повисоките оцени се одраз на попозитивен
став кон тежината на материјалот. Кронбахова алфа = .71.
Завршниот дел од прашалникот содржи дополнителни посебни скали. Претходни предмети
по математика: Оваа посебна скала собира информации за тоа дали учесниците имаат претходно
искуство со математички предмети на универзитетско ниво. Кронбаховата алфа беше проценета на .79.
Претходни предмети по статистика: Оваа посебна скала собира информации за тоа дали учесниците
претходно посетувале настава од предмети по статистика на универзитетско ниво. Кронбаховата алфа
беше проценета на .81.На крајот на прашалник се наведени две отворени прашања што опфаќаат
две главни области: (1) свесноста за анксиозноста кон статистиката (лична и на соучениците) и (2)
причини и решенија за анксиозноста кон статистиката. Анкетниот прашалник, исто така, содржи низа
демографски прашања, вклучително прашања за родот, возраста, универзитетот (приватен/државен),
година на студии и област на студии.

Резултати
Првиот дел од анализата на собраните податоците беше да се истражи односот меѓу
демографските карактеристики на учесниците и нивните резултати на STARS и SATS прашалниците,
како и меѓу посебните скали од двата инструменти. Резултатите се презентирани во Табела 1 и Табела
2. Умерено позитивни односи беа забележани за Претходни предмети по математика и Претходни
предмети по статистика (r=0.51) како и за Претходни предмети по статистика и резултатот од SATS
(r=0.43). Дополнително, се забележува негативна корелација меѓу резултатите од SATS и СТАРС (r=0.85), како и меѓу STARS и Претходни предмети по математика (r=-0.66). Големата негативна корелација
(r=-.85) меѓу резултатите од STARS и SATS е во согласност со теоретските очекувања од стручната
литература, бидејќи високата оцена на SATS упатува на позитивен став кон статистиката додека, пак,
високата оцена на STARS упатува на негативен став кон статистиката. Умерените и високите корелации
меѓу STARS и SATS инструментите и нивните посебни скали покажува конвергентна валидност. Ова,
исто така, е во согласност со теоретските размислувања.
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Табела бр. 1: Корелации меѓу посебните скали на STARS и SATS и демографските варијабли

Скала за рангирање анксиозност кон
статистика (STARS)
Анкета за ставови кон статистиката (SATS)
Претходни предмети по математика
Претходни предмети по статистика
Возраст
Просечна оцена (самостојно пријавена)

Скала за
рангирање
Анкета за
анксиозност ставови кон
кон
статистиката
статистика
(SATS)
(STARS)
1
-0.85
-0.85
0.66
-0.47
0.31
0.25

Просечна
Претходни
оцена
предмети по Возраст
(самостојно
статистика
пријавена)

Претходни
предмети по
математика

1
0.37
0.43
-0.14
-0.19

-0.66

-0.47

0.31

0.25

0.37
1
0.51
-0.12
0.09

0.43
0.51
1
-0.07
0.17

-0.14
-0.12
-0.07
1
0.28

-0.19
0.09
0.17
0.28
1

STARS
SATS
Вредност на
статистиката
Анксиозност
кон толкување
податоци
Анксиозност
кон час и тест по
статистика
Оцена за
сопствените
математички
способности
Страв да се
побара помош
Страв од
професорите по
статистика
Афект
Когнитивна
компетенција
Вредност
Тежина
Средна вредност
SD

Тежина

Вредност

Когнитивна
компетенција

Афект

Страв од
професорите по
статистика

Страв да се побара
помош

Оцена за сопствените
математички
способности

Анксиозност кон час
и тест по статистика

Анксиозност кон
толкување податоци

Вредност на
статистиката

SATS

STARS

Табела бр.2: Корелации меѓу посебните скали на STARS и SATS

1
-0.65
0.91

-0.65
1
-051

0.91
-ОБ1
1

0.55
-0.55
0.55

0.59
-0.74
0.61

0.55
-0.73
0.51

0.74
-0.32
0.41

0.41
-045
63

-0.75
09
-0.65

-074
051
-0.66

-0.57
0.75
-0.71

-0.64
0.5
-0.64

0.55

-056

0.55

1

0.74

0.54

0.61

0.33

-064

-0.44

-0.29

-0.71

0.69

-0.74

0.61

0.74

1

0.63

0.54

0.37

-0.79

-055

-0.47

-0.65

0.75

-0.73

051

0.54

0.63

1

0.45

0.64

-0.72

-075

-0.27

-0.41

0.74

-052

0.41

0.61

0.54

0.45

1

04

-034

-019

-0.27
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-0.65
-0.66
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-0.44
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-0.55

-0.72
-0.75

-0.34
-0.19

-041
-045

1
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1

0.57
0.34

0.34
0.39

-057
-0.64
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05

-071
-0.64

-0.29
-0.71

-0.47
-0.65

-0.27
-0.41

-0.27
-0.31

-021
-024

037
034

034
0.39

1
0.57

0.57
1

251
0.64

451
0.64

3.59
1.32

4.21
1.2

4.47
1.14

2.57
0.95

3.41
0.61

3.72
1.17

2.01
0.95

235
0.54

3.17
1.05

2.15
1.12

Родовите разлики беа испитани преку независни t-тестови на аритметички средини.
Резултатите покажуваат дека не биле утврдени какви било статистички разлики меѓу мажите
и жените за SATS (t(117)=.87), p<.47). За мажите, =4.21, SD=0.87; за жените =3.89, SD=0.98.
Во согласност со ова, не е утврдена статистички значајна разлика меѓу мажите и жените во
STARS (t(117)=-.35), p<.68). За мажите, =2.45, SD=0.75; за жените =2.41, SD=0.74. Покрај тоа,
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не се утврдени какви било родови разлики во однос на претходните предмети по математика
(t(117)=.0.45), p<.74). За мажите, =3.47, SD=0.97; за жените =3.67, SD=0.78.
Анализата на STARS инструментот не откри какви било значајни статистички разлики
меѓу студентите што доаѓаат од приватните и државните универзитети (t(117)=-.61), p<.35); за
приватни, =2.21, SD=1.01; за државни =2.45, SD=0.78. Слично на тоа, не беа утврдени какви
било статистички значајни разлики меѓу студентите што доаѓаат од приватните и државните
универзитети во однос на SATS инструментот (t(117)=.77), p<.52); за приватни, =4.01, SD=.82;
за државни =3.97, SD=0.77.

Дискусија
Основната цел на овој труд беше да обезбеди знаење и разбирање за перцепциите и ставовите
на студентите кон статистиката. За целите на анализата беа користени два основни инструменти –
STARS (Скала за рангирање на анксиозност кон статистика) и SATS (Анкета за ставови кон статистиката).
Анализата сугерираше дека двата инструменти покажуваат извонредна внатрешна конзистентност и
сигурност.
Дополнително, анализата покажа корелации меѓу посебните скали на инструментот и
повеќедимензионалниот конструкт на факторите, што е во согласност со теоретското очекување дека
двата инструменти мерат области што се преклопуваат. Дополнително истражување утврди дека
резултатите на STARS и SATS не се поврзани со родот на студентите или со видот на универзитетот. Ова
беше во согласност со претходните наоди во литературата (Baloǧlu, 2003).
На крајот на прашалникот на студентите им беа поставени две основни отворени прашања.
Податоците од отворените прашања беа тематски анализирани и покажаа дека студентите се свесни
дали имаат или немаат анксиозност кон статистиката. Иако мнозинството од нив зборуваа отворено
за тоа и беа свесни дека нивните соученици го споделуваат истото чувство, им беше страв да побараат
дополнителна помош од професорот. Во однос на причините за анксиозноста, студентите одговорија
дека сметаат дека статистиката е поедноставна од математиката бидејќи има правила што полесно
се следат; меѓутоа, тие сметаа дека им недостигна употреба на науката во практика. Некои од нив
сугерираа дека би било корисно ако имаат повеќе време да го покријат материјалот или ако работат со
луѓе што ја применуваат статистиката во својата област на студии. Ова е во согласност со претходните
заклучоци на Kaiser кој утврдил дека неспособноста за поврзување на статистичките апстракции со
постоечкото знаење „предизвикува“ сериозна анксиозност кај студентите (Kaiser, 1992). Интересно
е тоа што некои од студентите кои се префрлиле од универзитет што немаат настава за статистика на
компјутери на универзитети каде што статистиката се учи на компјутери изјавија дека ова им помогнало
да ја ублажат својата анксиозност. Ова е во согласност со претходните наоди од литературата (Stickels,
John W.; Dobbs, 2007). Покрај тоа, студентите нагласија дека пристапот на професорот е од суштинско
значење за нивното разбирање и за нивото на анксиозност кон статистиката. Начелно, професорите
што се пољубезни, потрпеливи и објаснуваат со едноставни зборови се претпочитани од студентите
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што страдаат од анксиозност кон статистиката. Интересно, ова е во согласност со наодите на едно
забавно истражување спроведено од Berk и Nanda (Berk and Nanda, 1998). Овие истражувачи ги мерење
промените во ставовите и анксиозноста и нивните односи со нивоата на постигнувањата на три случајни
примероци од 142 студенти кои учествувале во хумористична наставна интервенција. Поконкретно,
тие користеле седум стратегии за хумор: (а) хумористичен материјал вклучен во наставната програма,
(б) шеги на почетокот на часовите, (в) шеги во текот на часот, (г) примери за шеги на час, (д) хумор
во вежбите, (ѓ) тестирања во вид на квиз, и (е) хумористични материјали во испитите. Тие утврдиле
статистички значајни т-соодноси во предвидените насоки и практично значаен ефект врз ставовите
кон содржината на предметот и анксиозноста за сите класови. Слично на тоа, позитивниот пристап
што е дел од предмет по статистика што е ориентиран кон студентите се чини дека дава позначајно
намалување на анксиозноста кон статистиката. Widmer и Chavez препорачуваат комбинација од
следново: ставање поголем акцент на разбирањето; сведување на сложените задачи на поедноставни
задачи; градење позитивни ставови кон статистиката; и приспособување кон погрижлива улога на
професорот (Widmer, C. C., & Chavez, 1986)..
Со оглед на тоа што ова е првото истражување од овој вид во Република Северна Македонија,
постојат определени инхерентни ограничувања. Како прво, не се достапни национални споредбени
податоци. Податоците беа собирани во текот на пролетниот семестар и среде социјалната изолација
поради пандемијата предизвикана од коронавирусот. Ова ги ограничи квалитативните повратни
информации што потенцијално можеше да му бидат обезбедени на истражувачот во случајот ако
прашалникот се користеше лично и на час. Истото важи и за потенцијалот за набљудување на реакциите
на студентите додека го пополнуваат анкетниот прашалник. Меѓутоа, треба да се забележи дека фактот
што ова беше прво национално истражување во оваа област имаше и своите вредни предности. На
пример, претходно истражување што ги испитуваше меѓудржавните разлики во однос на анксиозноста
кон статистиката (Baloglu, Deniz and Kesici, 2011) утврди дека основниот ефект на земјата беше значаен
за вредноста на статистиката, анксиозноста кон толкувањето податоци, стравот да се побара помош
и стравот од професорите по статистика, каде што американските студенти имале повисоки оцени
од турските студенти. Оттаму, ова сугерира ограничувања во можностите за генерализирање на
податоците од една земја во остатокот на светот и, според тоа, ја нагласува потребата и важноста на
националните истражувања.
Без оглед на ограничувањата, резултатите од анкетното истражување даваат вредна основа за
ревидирање на наставните програми за статистика и фокусирање на потенцијалната анксиозност кон
статистиката меѓу студентите на медицина и менаџмент.
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Профилирањето како нова алатка за мерење на
глобализацијата – словенечки искуства
1 ВОВЕД
Профилирањето е нова алатка за мерење на глобализацијата. Тоа претставува начин да се
подобри конзистентноста и квалитетот на податоците за релевантните глобални групи претпријатија
(ГГП) на меѓународно ниво. Со подобро разбирање на правната и економската структура на ГГП на
глобално и на национално ниво, се подобрува регистарот на Еврогрупа (ЕГР), како и националните
статистички деловни регистри (НСДР). Глобализацијата може подобро да се следи со правилно
утврдени единици за набљудување.
Со профилирањето, подобро ги разбираме ГГП и како резултат на тоа, правилно и доследно
ги евидентираме. Со правилно утврдување на единиците за набљудување, подобро им служиме
на конкретните статистички корисници што генерираат деловна и макроекономска статистика и им
овозможуваме да ја подобрат конзистентноста на податоците.
Сепак, важно е и да се истакне дека профилирањето е само почетна точка. Во рамките на
профилирањето, се собираат само основни варијабли во деловните регистри - промет, број на
вработени и NACE шифра. Исто така, важно е да се истакне дека со профилирањето се проверуваат
само значајните ГГП. ГГП се смета за значајна ако има големо влијание врз статистиката. Во процесот на
селекција следиме критериуми како што се големината на групата, сложеноста на групата и бројот на
земји членки на ЕУ каде што работи групата (економска релевантност). При европското профилирање,
избираме значајни европски групи, а при националното профилирање, избираме национално значајни
правни единици во групи со цел да генерираме конзистентни и релевантни статистички податоци на
европско и национално ниво.
Постојат многу видови процеси на профилирање. Мануелното профилирање се користи за
најзначајните ГГП, а автоматското профилирање за другите значајни ГГП. Во рамките на мануелното
профилирање, најзначајниот извор се консолидираните годишни извештаи (КГИ) на секоја ГГП. ГГП
со најзначајно влијание врз статистиката интензивно се профилираат и се посетуваат. Состанокот
честопати е со високото раководство на групата и/или со високото раководство на финансиското/
сметководственото одделение на групата. На тој начин добиваме подобри сознанија за
организациската структура на групата, како и можност да добиеме дополнителни податоци. Другите
мануелно профилирани групи се профилираат со проверка на документација/умерено профилирање.
Најзначајниот извор се исто така КГИ и, доколку е потребно, за дополнителни објаснувања можеме
телефонски да стапиме во контакт со групата. Другите значајни ГГП се профилираат автоматски со
користење еден или повеќе предложени методи за консолидација.
СУРС беше вклучен во многу циклуси на профилирање во рамките на грантовите на Комисијата за
тестирање на сите видови профилирање и утврдување кои се посоодветни за националната статистика.
СУРС соработуваше и во Работната група на Евростат за профилирање. Со оглед на тоа што Словенија
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е мала земја и е вклучена во глобализацијата, СУРС ги споделува искуствата, а понекогаш споделува
и различни гледишта. Најзначајниот резултат на оваа група е Европското деловно профилирање,
прирачник со препораки1 - ажурирана методологија за профилирање со насоки за утврдување на
статистичките единици со цел генерирање глобална и национална статистика што е поблиска до
реалноста.

2 УТВРДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКИТЕ ЕДИНИЦИ ВО РАМКИТЕ НА
ПРОФИЛИРАЊЕТО
Во статистиката, првиот важен чекор е правилното дефинирање на статистичките единици.
Профилирањето ја има најважната улога во овој процес. Европското профилирање го проверува
опсегот на правните единици (ПЕ) кај економски значајните ГГП на европско ниво, а националното
профилирање на национално ниво.
Во рамките на европското профилирање го утврдуваме следното:
•

Глобалните групи претпријатија (ГГП) и

•

Глобалните претпријатија (ГП).

Во рамките на националното профилирање го утврдуваме следното:
•

Националните претпријатија.

Од гледна точка на една земја, можно е да се соработува во процесот на профилирање на
една ГГП како земја што е центар за донесување одлуки на ГПП (земја ЦДО, земја каде што е ЦДО)
или како земја партнер (земја во која се наоѓа барем една ПЕ на ГГП е и ЦДО на групата е во друга
земја). Најпрвин, земјата каде што профилираната ГГП има ЦДО е земјата што исто така одлучува да
ја профилира оваа ГГП. Второ, оваа земја исто така ја профилира оваа група на европско ниво (врши
европско профилирање). Трето, оваа земја врши и национално профилирање на резидентните правни
единици во рамките на оваа профилирана група.
Од друга страна, земјата што има ПЕ во профилираната ГГП со ЦДО во друга земја врши само
национално профилирање на оваа група.
Овој труд ќе се фокусира на утврдување на националните претпријатија како статистички единици
со мануелно профилирање.

3 СОРАБОТКА НА СЛОВЕНИЈА ВО ГРАНТОВИТЕ НА КОМИСИЈАТА
СУРС соработуваше во многу грантови на Комисијата за обезбедување повратни информации за
методолошките и техничките аспекти, во грантови за мануелно профилирање и во грант за автоматско
профилирање. Завршени се грантовите во кои профилиравме податоци за референтните години од
2014 до 2017 година. Соработувавме во четири грантови за мануелно профилирање и еден грант за
автоматско профилирање. Во рамките на мануелното профилирање, профилиравме 14 различни
групи (првично и/или последователно профилирање) и посетивме 3 групи профилирани со првично
интензивно профилирање.
¹ Европско деловно профилирање, прирачник со препораки, 2020 edition https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/10479728/KS-GQ-20-002-EN-N.pdf/e13f0907-5e5a-7521-604a-287004d07043  

134

Предизвици на официјалната статистика
во ерата на глобализација и дигитализација

Следниве графикони го илустрираат профилирањето на СУРС.
Графикон 1: Број на групи профилирани со интензивно или умерено мануелно профилирање,
Словенија, референтни години 2014-2017 г.

Извор: внатрешни податоци.

Графикон 2: Број на групи профилирани со првично или последователно мануелно профилирање,
Словенија, референтни години 2014-2017 г.

Извор: внатрешни податоци.

Во рамките на грантовите за мануелно профилирање, СУРС исто така профилираше ПЕ во
Словенија кои се во групи со ЦДО во друга земја. Во овие случаи СУРС учествуваше како партнер за
профилирање. Околу 70 групи беа профилирани со партнерско профилирање.
Сега СУРС соработува во тековен грант за мануелно профилирање во рамките на кој ги
профилираме податоците за референтната 2019 година.

3.1 Национално профилирање во мала земја
Во националното профилирање имаме поинаков став отколку во европското профилирање. Во
европското профилирање треба да се профилираат најголемите европски групи, но во националното
профилирање треба да се фокусираме на национално значајните правни единици (ПЕ) кои се дел од
ГГП.
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Врз основа на нашите искуства, можеме да заклучиме дека нашите групи се релативно мали и
во просек имаат 10 ПЕ во Словенија. Исто така, беше утврдено дека ПЕ профилирани со партнерско
профилирање (ЦДО во друга земја) се засноваат на одредени критериуми што се позначајни за
националната статистика отколку ПЕ во групи со ЦДО во Словенија. Во овие групи, СУРС соработуваше
како партнерско профилирање.

4 ПРОЦЕС НА УТВРДУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА
За статистика што ја прикажува реалноста, првиот важен чекор е да имате правилно утврдени
статистички единици. Во рамките на националното профилирање, во секоја профилирана ГГП, ги
проверуваме сите резидентни ПЕ.
Националните претпријатија се утврдуваат за потоа да се користат во сите домени каде
претпријатието или, за корпоративниот сектор, институционалната единица е единица за
набљудување. Следствено на тоа, важна улога игра НСДР, кој треба да биде столб на деловната
статистика и националните сметки. Во СУРС, тоа и е, а исто така е главен извор за рамката за избор на
примероци за сите деловни статистики.
Во процесот на утврдување на претпријатијата треба да бидат вклучени сите оние домени што
имаат единица за набљудување претпријатие (СДС, FATS статистика, национални сметки, ИКТ, итн.)
со цел да се утврди статистичката единица НП што е корисна за сите домени каде што е единица за
набљудување и со цел да се исполнат сите барања на секој домен. Сите домени каде претпријатието,
или за корпоративниот сектор, институционалната единица е единица за набљудување, тогаш имаат
можност да изразат мислење на почетокот, при утврдувањето на статистичките единици.
Во рамките на националното профилирање, ги проверуваме резидентните ПЕ во профилираната
група и потоа ги утврдуваме националните претпријатија. Постојат две можности во процесот на
донесување одлуки: првата е НП да се состои од две или повеќе ПЕ, а втората, ПЕ да е еднаква со НП.
Мошне често, за претпријатие што се состои од два или повеќе ПЕ го користиме терминот „сложено
НП“.
Откако ќе се создаде сложено претпријатие, тоа треба да се користи во сите домени каде
единицата за набљудување е НП и мора да биде изводливо да се подготват сите потребни податоци.
Тогаш ќе имаме поконзистентна статистика во сите домени

4.1. Утврдување на пониските статистички единици
Ако во рамките на националното профилирање се одлучиме за сложени претпријатија, важно е да
се проверат и пониските статистички единици. Во случај на сложени претпријатија, важно е правилно
и на конзистентен начин да се утврдат пониските статистички единици во сите земји. Со оглед на тоа
што НСДР е столбот на сите деловни статистики, треба да се утврдат и пониските статистички единици.
За пониски статистички единици ги сметаме:
• Единица според вид на дејност (ЕВД)
• Локална единица (ЛЕ)
• Локална единица според вид на дејност (ЛЕВД)
Во процесот на утврдување на националните претпријатија, треба да бидат вклучени и домените
каде пониските статистички единици се единици за набљудување (СТС и други).
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5 Фактори во одлучувањето за сложените претпријатија
Во рамките на националното профилирање, сите национално значајни ПЕ треба да се проверуваат
секоја година. Но понекогаш е сложена одлуката за опсегот на националните претпријатија. Во
рамките на националното профилирање, врз основа на своите искуства, СУРС сфати дека треба да
бидат задоволени одредени фактори во процесот на донесување одлуки за сложените претпријатија.
Најзначајните извори за мануелно профилирање се КГИ и годишните извештаи за ПЕ во секоја
профилирана група. Исто така, беа посетени и групите со најголемо влијание врз статистиката. Врз
основа на тие и други извори, наведени се значајните фактори при одлучувањето за сложените
претпријатија за мануелно профилирање.
Прв е организациската структура на групата која обично е претставена во КГИ. Корисни се и
информации за тоа како и каде се носат значајни одлуки.
Потоа е достапноста на податоците. Ако решиме да споиме некои ПЕ во сложено претпријатие,
потребни ни се консолидирани податоци за ПЕ вклучени во сложеното претпријатие. Но, во КГИ има
достапни консолидирани податоци само за прометот. Сепак, во статистиката за различните домени ни
требаат повеќе варијабли. Потребни ни се податоци за сите неадитивни варијабли во СДС. Колегите
од националните сметки исто така истакнаа дека во случај на спојување на ПЕ во претпријатието,
сите податоци од различни извори треба да бидат подготвени и консолидирани (на пример,
податоци од финансиски извештаи, даночни податоци) за тие претпријатија. Според нашето искуство,
профилираните групи не се подготвени да подготват дополнителни консолидирани податоци.
Значајни се и роковите во домените, а кварталниот БДП е еден од првите. Профилирањето е
годишна активност, а најзначајниот извор КГИ имаат податоци само за годишниот период. Но, постојат
и дополнителни барања за краткорочна статистика (на квартално и месечно ниво). Можно е КГИ на
некоја важна група да бидат објавени осум месеци по крајот на годината, па дури и подоцна. Имаме
такви случаи во Словенија. Ако некоја земја има добри административни извори на ниво на ПЕ многу
порано (за СДС можно е, на пример, да се користат административни извори), добро е тие да се
земат предвид. СУРС во голема мера користи административни извори. Во Словенија, скоро сите ПЕ
мора да подготвуваат годишни извештаи (биланс на состојба и биланс на успех) за статистички цели.
Податоците за прометот во СДР се собираат од овие годишни извештаи, а се користат и за подготовка
на структурни деловни статистики и годишни сметки.
Значајни се и внатрешните текови, но не сите групи подготвуваат толку детален КГИ и ретко
вклучуваат оперативни сегменти како автономен дел од групата во процесот на донесување одлуки.
На крајот, пожелно е да имате предвид дека пријавените податоци се подобри од какви било
процени. Исто така, пожелно е да се провери дали инпутот (мануелно профилирање, дополнително
оптоварување за известување за единиците и работа на истражувања) го надминува резултатот.
На крајот, има две можности при донесувањето одлуки за националното претпријатие. Можеме
да се одлучиме прво за претпријатието што е еднакво на две или повеќе ПЕ или второ, претпријатието
што е еднакво на една ПЕ. Врз основа на искуствата на СУРС, одлуката дека претпријатието е еднакво
на една ПЕ не значи дека нема да има профилирање и нема да има проверка.
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6 Координација меѓу различните домени при утврдувањето на
претпријатието во словенија
Откако ќе ги вклучите сите домени во процесот на донесување одлуки, важно е и како се одвива
оваа координација.
Како што споменавме, предложените претпријатија во рамките на процесот на профилирање
треба да се проверат пред да бидат утврдени со цел да бидат потоа корисни за сите домени каде
претпријатието или, за корпоративниот сектор, институционалната единица е единица за набљудување.
Со оваа цел СУРС формираше две групи, првата именувана како „Тим за профилирање“ и
втората „Група за претпријатија“. Тимот за профилирање има цел да предложи претпријатие како
статистичка единица (или сложени претпријатија или претпријатија еднакви на една ПЕ) и да даде
предлог за пониски статистички единици. Овој тим се состои од претставници на статистиката СДС,
FATS, НСДР и ЕГР. Потоа, предложените сложени претпријатија се консултираат со сите домени
користејќи го претпријатието како единица за набљудување во Групата за претпријатија, која се
состои од претставници на деловната статистика (СДС, СТС, ИКТ), еколошката и социјалната статистика,
единицата за собирање податоци, општата методологија, и националните сметки.
Тимот за профилирање се состануваше многупати годишно. Подолу се наведени неколку значајни
заклучоци:
1) Посетените ГГП во рамките на мануелното интензивно профилирање објаснија дека сите нивни ПЕ
во Словенија се автономни и треба да се третираат бидејќи секоја ПЕ е еднаква на претпријатие.
Тие објаснија дека сите ПЕ во Словенија се ориентирани кон пазарот.
2) При мануелното профилирање, се утврди дека разликите помеѓу консолидираниот и
неконсолидираниот промет на ниво на ГГП и ГП се поголеми, но на национално ниво (само
помеѓу националните ПЕ) нема разлики. Разликата помеѓу збирот на прометот на резидентни ПЕ
и консолидираниот промет на тие ПЕ беше околу 1%. Во една ГГП, исто така, имаше потреба да се
издвои една ПЕ. Во оваа група се одлучивме за две ГП со различни дејности (метална индустрија
и туризам). Матичното друштво беше вклучено во едно ГП, но едно одделение на оваа единица
беше вклучено во друго ГП затоа што ја вршеше основната дејност на друго ГП.
3) Во грантовите ги тестиравме сите предложени методи за консолидација во рамките на
автоматското профилирање. Беше утврдено дека во неколку случаи, збирот на прометот на
правните единици е најдобра проценка на вредноста на консолидацијата (разликата е 1%). Оваа
проценка на вредноста на консолидацијата беше подобра од консолидацијата извршена со
предложениот метод во рамките на автоматското профилирање. Бидејќи едноставното собирање
не претставува консолидација, постои дилема дали тоа треба да се прави или не.2
4) Профилирани се сите национално значајни ГГП. Но, структурата на групата може да се промени
многу брзо, а можни се и некои организациски промени (спојувања, итн.). СУРС секоја година
проверува дали групите имале поголеми организациски промени (тие потоа се кандидати за
последователно профилирање) или дали некоја друга ГГП станала значајна (тие се кандидати за
првично профилирање).
² За ПЕ во Словенија во рамките на националното профилирање, само мануелното профилирање е соодветно во процесот на
утврдување на претпријатијата.
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5) Во иднина ќе ги профилираме сите значајни групи и како партнерско профилирање дури и ако
земјата на ЦДО не ги профилира тие групи, доколку тие имаат ПЕ што се значајни за националната
статистика. Значителен број ГГП релевантни на национално ниво може да останат надвор од
опсегот на европското профилирање. Овие ГГП треба да се анализираат со помош на национално
профилирање.
Во рамките на Групата за претпријатија, домените каде единицата за набљудување е
претпријатие го искажуваат своето мислење за предложените сложени претпријатија. Врз основа на
досега профилираните групи, беше утврдено дека ПЕ во сложените претпријатија треба да се издвојат
за да не се изгубат никакви информации, со оглед на тоа што не можат да се пресметаат податоците за
сите променливи на СДС. Како што беше споменато, колегите од националните сметки истакнаа дека
за сложените претпријатија треба да се подготват и консолидираат сите податоци од различни извори
(финансиски извештаи, даночни податоци). Секоја ПЕ во Словенија има целосен пакет извештаи, а со
тоа и одредена автономија. Според ЕСС, еден критериум за автономија на институционалната единица
е ПЕ да има целосен пакет извештаи (РЕГУЛАТИВА НА СОВЕТОТ (ЕЕЗ) бр. 696/93 и ЕСС 2010). А, во
Словенија, Законот за трговските друштва (ЗГД-1) бара подготовка на комплетен пакет сметки за секоја
ПЕ.
Групата за претпријатија е отворена и за дополнителни идеи за сложени претпријатија. ИКТ
предложи да се утврдат две дополнителни сложени претпријатија во две домашни групи, бидејќи имаа
заедничка ИТ. Тимот за профилирање го провери овој предлог и беше утврдено дека заедничката ИТ е
единствената заедничка работа. Немаше внатрешни текови и ПЕ имаа одделни продажни активности.
Ова беше случај кога не се работи за сложено претпријатие во сите домени.

6.1 Информирање на целата национална статистичка институција за активностите на
профилирање
За корисниците на НСДР важно е во повеќе наврати да се слушне за профилирањето. За таа цел
СУРС имаше презентации за активностите на профилирање и на резултатите на:
• Работилница за профилирање и ЕГР пред Одделението за деловна статистика и
• Внатрешен настан каде се претставуваат најдобрите практики и новите активности пред
целиот СУРС (овој настан се случува двапати годишно).
СУРС одржа и дискусија за третирањето на претпријатијата во СУРС на методолошкиот состанок
со сите високи раководства, средни раководства од сите домени користејќи ја статистичката единица
(вклучително и националните сметки) и членовите на Тимот за профилирање. Беше утврдено дека
се потребни уште поголема координација, повратни информации и упатства. Важен заклучок беше и
дека на работните групи (РГ) за засегнатите домени треба да се дискутира за процесот на утврдување
на претпријатијата и ЕВД и за тоа како да се користат сложените претпријатија во статистичкиот процес
во секоја национална статистичка институција (НСИ).
Сите значајни информации за сработеното во врска со профилирањето се презентирани и на
интранет-страницата на СУРС. Документите вклучуваат објаснувања на активностите на профилирање
со примери.

139

Предизвици на официјалната статистика
во ерата на глобализација и дигитализација

7 Заклучоци
Профилирањето е добра почетна точка за подобро утврдување на статистичките единици - во
националното профилирање, мислиме на националните претпријатија. Во рамките на профилирањето,
собираме три значајни променливи што се корисни за ЕГР и НСДР, како што се прометот, бројот на
вработени и NACE.
Во процесот на утврдување на националните претпријатија, координацијата помеѓу домените
со употреба на статистичка единица претпријатие е важна за претпријатијата да се утврдат правилно
и на начин што е корисен за следење на статистичките процеси на тие домени за да се генерираат
конзистентни податоци за деловната статистика.
СУРС сфати дека Словенија како мала земја понекогаш има различни гледишта. ПЕ профилирани
со партнерско профилирање (ЦДО во друга земја) се засноваат на одредени критериуми што се
позначајни за националната статистика отколку ПЕ во групи со ЦДО во Словенија. Во овие групи, СУРС
соработуваше како партнерско профилирање.
Во рамките на профилирањето, собираме само промет, број на вработени и NACE шифра на
годишно ниво, но на различните домени им се потребни многу повеќе варијабли и тоа не само на
годишно ниво. Оваа методолошка работа е надвор од процесот на профилирање, но исто така треба
да се изврши. Различни активности поврзани со ГГП, како што се единиците за големи случаи (ЕГС),
бруто националниот доход (БНД), пилотите за МНП и системот за рано предупредување (СРП) треба
да бидат координирани за да се создадат синергии и да се избегнат преклопувања.
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Влијанието на глобализацијата врз статистиката на
претпријатијата
Вовед
Идејата за „глобализацијата“ во смисла на распространување техники, добра, услуги, идеи,
движења и слично низ регионите, државите и континентите претставува тема што привлекува
внимание ширум светот. Нејзината популарност е донекаде поврзана со имплицитното ветување
за интеграција на различните земји, култури и економии во корист на сите. Очигледно е дека
поимот глобализација често се користи на различни начини (општествена глобализација, културна
глобализација, глобализација на знаењето, итн.); честопати без никакви навестувања дали сите тие
аспекти можат да се сфатат како независни појави или се барем на некој начин поврзани.
Сфаќањето на глобализацијата како економска појава, исто така, опфаќа согледувања за
продуктивноста и претпријатијата како двигатели на овој процес. Од гледна точка на официјалната
статистика, се поставува прашањето како соодветно да се разберат сродните тенденции со цел да им
се обезбеди веродостоен приказ на носителите на политички одлуки, како и на општеството воопшто.
Овој труд ја разгледува глобализацијата пред сè како економски процес, притоа фокусирајќи се
на предизвиците со кои се соочува официјалната статистика при обезбедувањето соодветен приказ
на оваа тенденција. Особено претпријатијата со меѓународни активности, кои се сметаат за носители
на економската глобализација, честопати создаваат синџири на производство со различни фази на
додадена вредност што се протегаат преку регионалните, националните, па дури и континенталните
граници. притоа проширувајќи ги географските граници на пазарите. Токму ширењето на овие
„мултинационални претпријатија“ (МНП) низ различните земји претставува предизвик за националната
официјална статистика со оглед на тоа што локално достапните извори на информации обично не
ја даваат целата слика за ваквите субјекти. Оттука, информациите за ваквите, условно кажано,
„национални“ претпријатија, кои обично се чуваат и се администрираат во централните статистички
деловни регистри во рамките на Државните заводи за статистика (ДЗС), честопати се нецелосни и
одразуваат само дел од целото претпријатие во смисла, на пример, на неговата структура, вработување
или економска активност. Иако во повеќето земји, над 90 проценти од сите претпријатија се мали
и средни претпријатија (МСП)1 со само една, или евентуално, две филијали, МНП имаат тенденција
да бидат значително поголеми претпријатија со понекогаш значителен број на вработувања чија
економска активност може да опфаќа различни области.
Следствено на тоа, најпрвин ќе разгледаме неколку намерно избрани дефиниции за
глобализацијата што го мотивираат изборот на критериумите и мерките во однос на главните
економски двигатели што стојат зад овој тренд.
Откако ќе презентираме неколку емпириски индикации за состојбата во светот во однос
на економската глобализација, ќе се осврнеме на некои општи согледувања за структурите на
претпријатијата, притоа разгледувајќи како тие ги одразуваат тенденциите на глобализацијата.
¹ Видете и: Banatte и Täube (2017) за МСП во Швајцарија.
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Последното поглавје претставува неколку размислувања за последиците што произлегуваат од
согледувањата на глобализациските тенденции и како тие влијаат врз структурите на претпријатијата.
Ќе се даде кратко објаснување за Регистарот на Еврогрупа (ЕГР) како конкретен потфат во официјалната
статистика за справување со тековните ефекти на глобализацијата врз претпријатијата.

Дефиниции и поврзани карактеристики на глобализацијата
Дефиницијата што е ограничена на тоа да посочи дека глобализацијата е процес што се одвива
на меѓународно ниво е само тавтологија. За да можеме да процениме дали таквата тенденција е
навистина застапена во светскиот економски систем, потребно е преку теоретско резонирање да
дојдеме до показатели што ќе укажат на нејзиното емпириско постоење или непостоење.
Оттука, најпрвин се осврнуваме на неколку намерно избрани дефиниции преку кои ќе дојдеме
до кратки размислувања за соодветните фактори за одредување на глобализациските тенденции.
Според тие дефиниции, глобализацијата е или се манифестира како:
• „…процесот со кој деловните субјекти или други организации развиваат меѓународно влијание
или започнуваат да работат на меѓународно ниво“. (Oxford English Dictionary)2
• „…ширењето на производи, технологија, информации и работни места преку националните
граници и култури. Во економска смисла, таа ја опишува меѓузависноста на државите ширум
светот потпомогната од слободната трговија“. (Investopedia)3
• „…зголемувањето на трговијата ширум светот, особено од големите компании што
произведуваат и тргуваат со стоки во многу различни земји“. (Cambridge Dictionary)4
Очигледно е дека првата дефиниција што ја дава Oxford English Dictionary е прилично широка и не
се фокусира исклучиво на економските аспекти. Иако ги споменува и деловните субјекти како носители
на овој процес, таа и натаму е нејасна во однос на фактичката активност или средства („развиваат
меѓународно влијание“) преку кои се реализира глобализацијата.
Втората дефиниција на Investopedia има нешто потесен фокус и експлицитно се однесува на
економските фактори („производи, технологија, информации и работни места“) што се шират преку
слободната трговија, иако останува нејасно што се подразбира во овој поглед под „култури“, и како
настанува„ меѓузависноста на државите“.
Конечно, третата дефиниција на Cambridge Dictionary јасно споменува зголемување на
меѓународната трговија, која особено се спроведува од големите претпријатија што исто така
произведуваат на меѓународно ниво. Во споредба со втората дефиниција погоре, одлучувачките
активности што ја движат глобализацијата тука се сведуваат на производство на стоки и трговија и
ништо не се споменува за факторите на производството, како што се информациите.
Додека трговијата со стоки, продуктивноста и информациите или знаењето во смисла на
интелектуална сопственост се споменати во горенаведените дефиниции како важни карактеристики
на глобализацијата, ниту една од трите дефиниции не ја разгледува експлицитно трговијата со услуги.
Поконкретно, последниот аспект се појавува како главен двигател на глобализацијата, вклучувајќи ги
притоа и, на пример, услугите обезбедени преку интернет. Затоа, во следното поглавје ќе разгледаме
неколку емпириски докази за трите карактеристики на глобализацијата - трговијата со стоки и услуги,
продуктивноста и информациите во светски рамки.
² Видете: https://www.oed.com/view/Entry/272264?redirectedFrom=Globalisation#eid
³ Видете: https://www.investopedia.com/terms/g/globalization.asp
⁴ Видете: https://dictionary.cambridge.org/de/worterbuch/englisch/globalization
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Економска глобализација: неколку емпириски докази
Вниманието досега го посветивме главно на дискусијата за некои теоретски димензии или
карактеристики на економската глобализација. Сега ќе провериме неколку од овие димензии и ќе
видиме дали тие всушност се движат во претпоставената насока.
Во слична насока како Џ. Клајн (2001), разликуваме три главни канали на економската
глобализација што беа споменати и во горенаведениот преглед на дефинициите за глобализацијата:
• трговија со стоки и услуги;
• странски директни инвестиции (СДИ);
• меѓународен трансфер на знаење и технологија, интелектуална сопственост (ИС)
Додека значењето на трговијата со стоки како карактеристика на глобализацијата нема потреба
дополнително да се објаснува, СДИ тука се сметаат за карактеристика на продуктивноста поради
нивната важност за продуктивноста на трудот.5
Трансферот на интелектуалната сопственост (ИС) придонесува за глобализацијата бидејќи со него
се обезбедува ширењето на технологиите и знаењето.
Ако трговијата е карактеристика на глобализацијата, како што тоа го предлага Клајнерт, како
и неколку дефиниции за глобализацијата, треба да се очекува глобално зголемување на обемот/
вредностите на трговијата со текот на времето.
Податоците за вредностите на светската трговија за стоки и услуги како учество во светскиот
бруто домашен производ (БДП) од 1970 до 2018 година го потврдуваат ова очекување, што укажува
на јасна тенденција на раст во текот на целиот период, како што може да се види на графиконот бр. 1:
Графикон бр. 1: Главни двигатели на глобализацијата - Вредности на светската трговија (стоки и
услуги) во проценти од светскиот БДП

Освен влијанието на глобалната економска рецесија во 1980-тите, која влијаеше врз поголемиот
⁵ Погледнете и Desbordes и Franssen (2019, стр. 54) кои тврдат дека СДИ во рамките на индустријата имаат големо позитивно
влијание врз вкупната и „извезената“ продуктивност на работната сила.“
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дел од развиениот свет и во смисла на опаѓање на светската трговија, и глобалната финансиска криза,
која започна во 2008 година, вредноста на светската трговија како учество во светскиот БДП покажа
стабилен раст . Како што покажува слика 1, овој тренд траеше од 1970-тите години (трговија како
учество во БДП во 1970 година: 27,3%) до 2018 година (трговија како учество во БДП во 2018 година:
59,4%).
Осврнувајќи се сега на вториот критериум што го дефиниравме за глобализацијата, странските
директни инвестиции, ќе се насочиме на приливите на СДИ, кои ОЕЦД ги дефинира на следниот начин:
„Приливите на директни инвестиции во земјата претставуваат трансакции што ги зголемуваат
вложувањата на странските инвеститори во резидентните претпријатија во извештајната економија, со
исклучок на трансакциите што ги намалуваат вложувањата на странските инвеститори во резидентните
претпријатија“6
Како што може да се види од графиконот бр. 2, кој се фокусира на приливот на СДИ во периодот
од 1970 до 2018 година, придонесот на приливите на СДИ кон глобализацијата – иако очигледно е во
позитивна корелација – е помалку јасен отколку за трговијата со стоки и услуги:
Графикон бр. 2: Главни двигатели на глобализацијата – приливи на СДИ во проценти од светскиот
БДП.

Иако светските приливи на СДИ како учество во БДП се очигледно зголемени од 1970 година
(0,5% од светскиот БДП) до 2018 година (1,4% од светскиот БДП) и ја потврдуваат општата тенденција
кон глобализација, високата флуктуација со учество до 4,4% (2000 г. ), 5,3% (2007 г.) или 3,5% (2015 г.)
се чини дека ја ставаат под знак прашалник нејзината одржливост.
Конечно, следниот графикон бр.3 претставува доказ за нашиот трет показател на глобализацијата,
при што покажува зголемување на трошоците за употреба на информации во форма на интелектуална
сопственост во апсолутни вредности (американски долари).
⁶ Видете: https://data.oecd.org/fdi/fdi-flows.htm или и ОЕЦД (2020) з меѓународни споредби за СДИ.
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Графикон бр. 3: Главни двигатели на глобализацијата - Трансфер на знаење, употреба на
интелектуална сопственост (ИС).
Додека вкупниот износ на трошоците за авторски права на светско ниво во 1970 година
достигнаа 2,8 милијарди УСД, оваа сума во 2018 година достигна над 380 милијарди УСД. За време на
разгледуваниот период од 1970 до 2018 година, се чини дека постои јасно забрзување на поврзаните
трошоци од средината на осумдесеттите до денес.

Од емпириските податоци за трите карактеристики, за кои сметаме дека укажуваат на тенденција
кон глобализација и кои ги разгледавме овде, заклучуваме дека глобализацијата навистина претставува
тенденција што ја карактеризира динамиката на светската економија до денес.
Некои согледувања за структурите на претпријатијата и статистичките деловни регистри (СДР)
Прашањето сега е како се перпетуира глобализацијата и како официјалната статистика може
да даде соодветен приказ на ваквиот развој на настаните. Ние тврдиме дека претпријатијата се
едни од централните носители на глобализацијата и дека разликите во целокупната структура
на претпријатијата го одразуваат соодветното ниво на интернационализација. Степенот до кој
МНП се активни во различни земји е показател за територијалното протегање и меѓузависноста на
производните процеси што претставуваат симболи на глобализацијата. Оттука, статистичките деловни
регистри (СДР) играат централна улога кога станува збор за обезбедување соодветни податоци за
генерирањето официјална статистика за структурата на претпријатијата.
Во наједноставниот облик, претпријатијата се производни единици што вршат контрола над
своите активности. Еуростат (1993) го дефинира претпријатието на следниот начин:
„Претпријатието е организациска единица што произведува стоки или услуги и има одреден
степен на автономија при донесувањето одлуки. Претпријатието може да врши повеќе од една
економска активност и може да се наоѓа на повеќе од една локација. Претпријатието може да се
состои од една или повеќе правни единици“.
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Без да навлегуваме во повеќе детали во однос на правните дефиниции на претпријатијата,
единиците и групите претпријатија, главно ќе се концентрираме на организациските или структурните
аспекти на претпријатијата на национално и меѓународно ниво. Впрочем, концептот на група
претпријатија не е статистичка единица во ниту една официјална статистика и главно се користи во
контекст на составување Статистика на странски филијали (FATS) и СДИ.
Сликата бр.1 дава едноставен приказ на основните структури на националното претпријатие:
Слика бр.1: Примери на структури на национални претпријатија.

Ако некое претпријатие (или група претпријатија) постои исклучиво во дадена земја, соодветниот
статистички деловен регистар (СДР) обично опфаќа опис на неговата структура, врз основа на
податоците што доаѓаат од:
• истражувања за претпријатија,
• други административни извори (трговски регистар, регистар за социјално осигурување,
даночен регистар итн.),
• наменски алатки за следење како што е „профилирање“,
или комбинации од овие извори.
Она што е заедничко за сите овие извори на податоци е што ја разбираат состојбата на
претпријатијата во границите на територијата на државата. Сепак, Државните заводи за статистика
преку веќе споменатата Статистика на странски филијали (FATS) генерираат одредени информации
за меѓународните врски на претпријатијата во земјите на Европската Унија и ЕФТА.7 Како што ќе
споменеме понатаму, овие информации се собираат на европско ниво и се внесуваат во регистарот
на Еврогрупа.
Националните претпријатија што имаат овластувања да донесуваат одлуки во однос на своите
активности, како што е прикажано на слика 4, секако можат да бидат дел од синџирот на снабдување,
кој вклучува и други странски претпријатија. Меѓутоа, во овој случај, полесно е да се добијат целосни
податоци за структурата на претпријатието бидејќи целокупното правно лице по дефиниција е во
рамките на границите на државата. Критериумот за овластувањето за донесување одлуки во овој
поглед е клучен, бидејќи ја зема предвид можноста претпријатието не само да се однесува според
околностите и политиките на државата, туку можеби и да мора да се справува со налози од контролен
субјект надвор од земјата.
7 Видете и Евростат (2012).
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Ситуацијата е нешто поинаква ако овластувањето за донесување одлуки на едно претпријатие
лежи надвор од границите на дадената држава (FATS во државата) или лежи во земјата, но
претпријатието има филијали во странство (FATS во странство) како што е шематски прикажано на
слика два:
Слика бр.2: Пример за структурата на мултинационалното претпријатие (МНП).

Во такви случаи, вообичаените извори на податоци за собирање информации за деловните
субјекти не можат да ја опфатат целосната структура на субјектот, туку само делот што се наоѓа
во границите на територијата на државата. Ова е случај со МНП. Бидејќи токму активностите на
мултинационалните претпријатија во голема мера го водат процесот на економска глобализација,
националните статистички регистри на претпријатија не можат да ги обезбедат потребните целосни
податоци што ќе овозможат мапирање на таквите претпријатија.
Како европско решение за овој проблем на недоволна опфатеност на податоците за
претпријатијата во однос на МНП во национални рамки, Еуростат заедно со земјите на ЕУ и ЕФТА го
воспоставија т.н. „Регистар на Еврогрупа“ (ЕГР).8
ЕГР е всушност мрежа на националните статистички деловни регистри. Неговата употреба
е исклучиво за статистички цели во земјите на ЕУ и ЕФТА и се состои од податоци за групите
на мултинационални претпријатија. Всушност, ЕГР е статистички деловен регистар на групите
мултинационални претпријатија што имаат барем една правна единица на територијата на земјите
на ЕУ или ЕФТА. Слично на националните СДР, целта на ЕГР е да ја олесни координацијата на рамките
за истражување во Европскиот статистички систем (ЕСС) и производството на висококвалитетни
статистички податоци за глобалните деловни активности, како што се Статистиката на странски
филијали (FATS) и Статистиката за странски директни инвестиции (СДИ).

8 Видете и: https://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/structural-business-statistics/eurogroupsregister.
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