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Овој преглед е изработен за потребите на Асоцијацијата за е-трговија на Македонија со
цел следење на прогресот и развојот на е-трговијата во Република Северна Македонија.
За креирање на анализата одбрани се неколку клучни индикатори кои се споредени со
претходната година кога беше објавен сеопфатниот извештај од анализата на е-
трговијата во 2017 година "Подготвеност, потенцијал, фактичка состојба, бариери и
препораки за развој на е - трговијата во Р . Македонија"
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ПРЕДГОВОР

За развој на е-трговијата потребен е холистички
пристап и партнерски однос помеѓу бизнисите, банките,
владата и корисниците. Во 2017 година се формираше
Асоцијацијата за е-трговија на Македонија токму за
поврзување на сите засегнати страни со цел соработка
за раст и развој на е-трговијата. Извештајот од
анализата на е-трговијата во Република Македонија -
 "Подготвеност, потенцијал, фактичка состојба, бариери
и препораки за развој на е - трговијата во Р .
Македонија" претставува сеопфатна анализа и
преставува основа за понатамошно следење на
состојбата односно да се следи развјот на е-трговијата
во Република Северна Македонија. Во анализата покрај
 развојот на факторите или условите за развој на е-
трговијата односно потенцијалот кој може да обезбеди
понатамошен раст, се анализира состојбата со е-
трговијата, обем на трансакции и вредност, што се
купува онлајн, од каде се купува и сл. Развојот на е-
трговијата во Република Северна Македонија во
периодот од 2010 до 2017 година е анализиран, но
напредокот направен во однос на 2010 год. сам по себе
не кажува многу доколку не се споредиме со европските
земји. За таа цел е направена и компаративна анализа
 со Европските земји за да се согледа вистинскиот
напредок на замјата.во однос на 2010 година. Анализата
опфаќа и примарна анализа со спроведени прашалници
и интервјуа со засегнатите страни, односно е-трговците,
финансиските институции и водечка компанија за
достава. Во анализата се опфатени како индивидуалните
корисници така и бизнисите. Сето ова понатаму
овозможи и формирање на препораки за елиминирање
на бариерите, адресирање на предизвиците и
овозможување раст на е-трговијата во Република
Северна  Македонија.

Овој преглед е продолжение на следењето на состојбата
со развојот на е-трговијата во Република Северна
Македонија односно нејзиниот понатамошен развој во
2018 година. При изработката на овој преглед
анализирани се податоците од Државниот завод за
статистика кој спроведува анкета според методологијата
на Еуростат во првото тромесечие на 2018 година.
Испитаниците се изјаснуваат за направените онлајн
нарачки и купувања во последните 12 месеци. Исто така
за изготвување на овој преглед користени се и
податоците на Еуростат. За направените трансакции во
вредност и број користени се податоци од Народната
банка на Република Северна Македонија која истите ги
објавува квартално. Народната банка на Република
Северна Македонија направи промена на методолгијата
за пресметка на истите во март 2016 со цел
усогласување со Европската централна банка. Во 2018
година направени се повторно корекции и во оваа
анализа се презентирани податоците за сите 3 години.
Направена е анализа за сите 3 години врз основа на
корегираните податоци. Во таа насока истите се
разликуваат од презентираните во сеопфатната анализа
која преставува и основа за понатамошните анализи. 
Прегледот за состојбата со е-трговијата во Република
Северна Македонија е насочен кон порастот на е-
купувањата, со опфат на тоа колку, што, од каде
купувале, колку трошеле македонските граѓани онлајн.
Заради важноста на интенет поврзувањето и неговото
користење за е-трговијата, направена е и анализа на
интернет пенетрацијата, начинот на поврзување како и
за што го користеле македонските граѓани интернетот
минатата година. 
 
Од прегледот на податоците за оствареното во минататa
година, покрај забележителниот раст, особено е важно и
зголемувањето на онлајн купувањето од домашните е-
трговци.

Д-р Нина Ангеловска, 
Претседател на АЕТМ



КОЛКУ
МАКЕДОНЦИТЕ
КУПУВАЛЕ
ОНЛАЈН?
Објавените резултати за 2018 год. од

страна на Државниот завод за статистика

се охрабрувачки и покажуваат раст на

онлајн трговијата што претставува

мотивација за понатамошна работа со цел

постигнување подобри резулатати.

62%
пораст на онлајн купувачи во

2018 година, споредено со

2017  

406.000
ОНЛАЈН
КУПУВАЧИ 
Оваа година 31.6% од интернет

корисници нарачале/купиле онлајн,

спрема 19,5% истиот период минатата

година што претставува пораст од 62%.

ЖЕНИТЕ И ВО 2018 КАКО И ВО 2017
КУПУВАЛЕ ПОВЕЌЕ ОНЛАЈН ОД МАЖИТЕ
Слика 1: Онлајн купување во последните 12 месеци како процент од поединци со

интернет пристап во 2018 година во Република Северна Македонија по пол од 16-74 год

32%
од интернет корисниците

направиле онлајн нарачка во

последните 12 месеци



ШТО НАЈМНОГУ
СЕ КУПУВАЛО
ОНЛАЈН?
Македонците како и во минатата година,
најмногу купувале облека и спортска
опрема, но структурно со помало учество
од минатата година. На второ место со
19.5% се нарачките за електронска
опрема. 

ОБЛЕКА И СПОРТСКА ОПРЕМА
Слика 2: Што купувале Македонците споредено со ЕУ (28) просекот изразено како % од
тие што направиле онлајн нарачка во последните 12 месеци во 2018г (Државен завод за
статистика).

64%
од онлајн купувачите во

Северна Македонија
направиле нарачки за облека

и спортска опрема



ОД КАДЕ
МАКЕДОНЦИТЕ
КУПУВАЛЕ
НАЈМНОГУ?
Она што е особено значајно за домашните 

е-трговци е дека за разлика од минатата

година (31,7%),  Македонците во 2018

година најмногу онлајн купувале од

продавачи од земјата (52,3%) (Слика 3).

Ако во претходниот период доминантно

македонските граѓани онлајн купувале од

продавачи од другиот дел на светот,

најновите податоци на Државниот завод

за стaтистика покажуваат дека

Македонците доминантно  онлајн

купувале од домашните е-трговци, што е

особено за поздравување.

52%
од Македонците направиле

онлајн нарачки од македонски

е-продавници, споредено со

32% во 2017 година.

ПОВЕЌЕ ОД ДОМАШНИ Е-ТРГОВЦИ,
ПОМАЛКУ ОД ДРУГИОТ ДЕЛ ОД СВЕТОТ
Слика 3: Купиле/нарачале производи/услуги од домашни продавачи, продавачи од ЕУ

или од другиот дел на светот, како процент од оние кои нарачале/купиле преку

интернет во последните 12 месеци (Државен завод за статистика).



КОЛКУ
ТРОШАТ
МАКЕДОНЦИТЕ
ПО НАРАЧКА?

Слика 4: Онлајн купување во
последните 3 месеци во вредност, како
процент од оние кои купиле нешто во
последните 3 месеци во 2018г.
(Еуростат)

Најголем дел од Македонците купуваат
најмногу во вредност до 50 евра што е
и очекувано согласно царинските
прописи за увоз.
 
На Слика 4 прикажани се онлајн
купувањата по вредност во Република
Северна Македонија во 2018 година.
60% од Македонците кои направиле
онлајн купувања како процент од
вкупните купувања купиле до 50 евра. 

Во 2018 година се
зголемува процентот на
направени онлајн
купувања со повисоки
вредности за сметка на
купувањата до 50 евра.



ЗА ОНЛАЈН
КУПУВАЊЕ
ПОТРЕБЕН Е
ИНТЕРНЕТ
ПРИСТАП

Интернет пенетрацијата е зголемена на
79,3 % опфат на домаќинствата во првото
триемесече од 2018 година, спрема 73,6
% во истиот период минатата година. Исто
така има подобрување и во начинот на
пристап потребен за обавување на е-
трговија односно широкопојасно
поврзување. Има зголемување во опфатот
и со фиксно широкопојасно поврзување
од 70,4 % спрема 61,6 % и со мобилно
широкопојасно поврзување 56,2% во 2018
година спрема 36,8% во 2017 година како
процент од вкупниот број на домаќинства.

79%
од домаќинствата во
Република Северна

македонија имаат интернет
пристап

КОЛКУ ОД МАКЕДОНЦИТЕ ИМААТ
ПРИСТАП И КАКОВ ТИП НА ИНТЕРНЕТ
ПОВРЗАНОСТ ИМААТ?
Слика 5: Интернет пристап и тип на интернетска поврзаност во домот како процент од
домаќинствата (Државен завод за статистика).



МАЖИТЕ СЕ
ПОГОЛЕМИ
КОРИСНИЦИ
НА ИНТЕРНЕТ

Слика 6: Корисници на интернет, по пол
и по возраст како процент од вкупното
население на возраст 15-74 години
(Државен завод за статистика)

Во Република Северна
Македонија 79,2 % од
популацијата на возраст
15-74 години
употребиле интернет или
околу 1,3 милиони
жители во 2018 година.

Од тоа машкиот пол повеќе (80,9%) од
женскиот (77,4%). 97,5 од младите на
возраст 15-24 години употребиле
инетрнет, а најмалку употребувале
интернет во старосната група 55-74
години (46,7%) во изминатите 12
месеци. Речиси секој ден интернетот го
користат 68,7% од популацијата 15-74
години и тоа пак повеќе мажите од
жените. За да пристапат до интернет
најмногу користеле мобилен или
паметен телефон дури 68,8%  од
интернет корисниците, потоа од лаптоп
41,1%, од десктоп 36,5% и 14%
пристапиле од таблет. Во последните 3
месеци интернет употребиле 74,5% од
населението на возраст 15-74 години.



МАКЕДОНЦИТЕ
И ПОНАТАМУ
НАЈМНОГУ НА
FACEBOOK
Македонците на интернет најмногу
учествувале на Facebook и тоа 82% од
интернет корисниците во 2018 година, но
помалку од мината година (84%). Се
забележува намалување и во употребата
на интернет за телефонирање прку
интернет, праќање/ примање е меилови,
како и барање информации за здравјето.
Она што е особено важно е дека се
зголемува учеството на користење
интернет за барање информации за
производи и услуги, за интернет
банкарство, какo и за продажба на
производи на интернет (Слика 7).

ЗА ШТО НАЈМНОГУ МАКЕДОНЦИТЕ
КОРИСТЕЛЕ ИНТЕРНЕТ?
Слика 7: Употреба на интернет [како процент од оние кои користеле интернет во
последните 3 месеци во 2017 и 2018г.] (Еуростат)

82%
од Македонците користеле

интернет за учество на
социјални мрежи (Facebook)

во 2018 година



МАЖИТЕ
ПОВЕЌЕ НА
FACEBOOK ОД
ЖЕНИТЕ

Слика 8: Употреба на интернет по пол [како процент од оние кои користеле интернет во
последните 3 месеци во 2018г.] (Еуростат)

Што се однесува до користење на
интернет за социјални мрежи кое е
најголемо, мажите (85%)  многу повеќе
од жените (79%) учествувале на
социјалните мрежи во 2018г. Жените
повеќе од мажите го користеле
инетернетот за барање информации за
производи и услуги, но и за интренет
банкарство. Жените повеќе од мажите
телефонирале на интернет.



Е-ТРАНСАКЦИИ
ПО БРОЈ И
ВРЕДНОСТ

Вкупната остварена вредност во 
е-трговија (реализирани трансацкии
онлајн) во 2018 година изнесува 139
милиони евра (НБРСМ). Споредно до
2017 година растот на остварената
вредност изнесува 23%.
 

Македонците потрошиле 134 милиони
евра за купување онлајн што
преставува пораст од 22% во однос на
минатата година. Со странски картички
биле реализирани околу 5 милиони
евра кон домашните е-трговци.
 

При тоа и понатаму доминираат

физичките лица со 80% во вкупно

направените онлајн трансакции на

виртуелни места на продажба. 

 

Физичките и правните лица бележат

еднаков пораст во вредноста на

направените онлајн трансакции

односно 23% во 2018 година спрема

2017 година. 

 

 

Ако се анлизира бројот на направените

трансакции кон интернет продажните

места тој има пораст од 26% во однос

на 2017 година и тоа кај физичките

лица порастот е 24%, додека правните

лица имаат 31%, односно се забележува

поголем број на направени трансакции

спрема 2017 година особено кај

правните лица.

 

Просечната вредност на направена

трансакција се намалува и кај

физичките лица и изнесува 1488

денари, и кај правните лица со износ

од 2131 денари.

Од направените онлајн купувања
најголем дел (61%) биле потрошени за
купувања на производи и услуги од
странски е-продавници или скоро 85.6
милиони евра наспроти 48.1 милиони
евра кон кон домашните трговци (36%). 
 

Од вкуната остварена вредност (139
милиони евра) 53.5 милиони евра биле
потрошени кон домашните е-трговци,
од кои 5 милиони евра биле остварени
од нерезиденти со странски картички.

 

€134М
потрошиле Македонците за

онлајн купувања со платежни

картички во 2018 г. 

(НБРСМ)



СТРУКТУРАТА НА
ОНЛАЈН КУПУВАЊА ВО
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА СЕ
МЕНУВА ВО ПОЗИТИВЕН
ПРАВЕЦ ЗА
МАКЕДОНСКИТЕ 
Е-ПРОДАВНИЦИ

Можеби зголемената понуда во онлајн

продажбата придонесе за поголема

заинтересираност за онлајн купување

од домашните трговци. Во структурата

на вредноста на трансакциите

направени кон интернет трговците во

2018 година има поместување во однос

на 2017 година, односно мало

намалување кај вредноста на

трансакциите во странство со домашни

картички во корист на направените

трансакции во земјата со странски

картички. 

Структурата на вредноста на

направените вкупни трансакции на

виртуелни или интернет платежни места

во 2018 година прикажана на Слика 9

покажува дека е најголемо учеството на

трансакциите на уреди опслужувани од

страна на нерезидентни обезбедувачи

на платежни услуги надвор од земјата

со картички издадени во земјата

односно 61%, што преставува

намалување во однос на 2017 година

кога беше 70%. Трансакциите на уреди

опслужувани од страна на резидентни

обезбедувачи на платежни услуги со

картички издадени во земјата изнесува

35% спрема 27% во 2017г. Се

забележува и зголемување на 4% на

трансакции на уреди опслужувани од

страна на резидентни обезбедувачи на

платежни услуги со картички издадени

надвор од земјата во вкупната вредност

на трансакциите спрема 3% во 2017г.

Домашни картички кон странски трговци
61%

Домашни трговци со домашни картички
35%

Домашни трговци со странски картички
4%

Слика 9: Структура на вредноста на трансакциите кон интернет трговци во 2018г.

(НБРМ)



СПОРЕД БРОЈОТ НА НАПРАВЕНИ ТРАНСАКЦИИ
ПОВЕЌЕ ПОМАЛИ ПОЕДИНЕЧНИ ТРАНСАКЦИИ СЕ
НАПРАВЕНИ ОД ДОМАШНИТЕ КУПУВАЧИ КОН
ДОМАШНИТЕ ТРГОВЦИ, ОТКОЛКУ КОН СТРАНСКИТЕ.

Што се однесува до бројот на

трансакциите најголем удел има

учеството на бројот на направени

трансакции во странство со домашни

картички и изнесува 54% во 2018

година спрема 58% во 2017 година. 

 

Понатаму кон домашните е-трговци

бројот на трансакциите изнесува 46%

во 2018 спрема 41% во 2017 година. 

 

Уделот во вкупниот број на

трансакциите остварени со картички

издадени во странство кон домашните

е-трговци изнесува само 0.2% во 2018

година.

 

Ако го споредиме незначителниот удел

во број на трансакции од странските

картички со уделот од 4% во вкупната

вредност на трансакции може да

заклучиме дека нерезидентите правеле

трансакции со поголеми вредности.

 

При тоа забележително е дека правните

лица имаат поголем пораст во бројот на

трансакциите во однос на 2017 година

(31%) од физичките лица (24%), што

знаши купувале почесто со помала

вредност на секоја трансакција.

 

Домашни картички кон странски трговсци
53.4%

Домашни трговци со домашни картички
46.4%

Домашни трговци со странски картички
0.2%

Слика 10: Структура на бројот на трансакциите кон интернет трговци во 2018г. (НБРМ)



КАКОВ Е
ПРОГРЕСОТ
СПОРЕДЕНО СО
ЕВРОПСКИТЕ
ЗЕМЈИ?

Слика 11: Онлајн купување во последните 12 месеци како процент од поединци со
интернет пристап во 2018 година во Европските земји

Остварениот пораст во 2018 година ја
помрдна земјата од претпоследното
место во минатата година.
 
Има поместување за две места во
рангирањето на Република Северна
Македонија во онлајн купување на ниво
на Европа.
 
Ако лани Република Северна
Македонија беше на претпоследното
место пред Црна гора сега и Романија и
Косово заостануваат во онлајн
купување зад неа.

Направен е напредок во развојот на е-
трговијата во Република Северна
Македонија, но за да знаеме што значи
тој напредок направена е споредбена
анализа со Европските земји.  



ЧЛЕНОВИ НА АСОЦИЈАЦИЈА ЗА 
Е-ТРГОВИЈА НА МАКЕДОНИЈА


