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Ревизија на податоците во платниот биланс 

 

1. Претходни податоци за 2021 и 2022 година. 

а. Во септември 2022 година извршена е ревизија на податоците за:  

 - 2021 година во категориите: директни инвестиции, примарен доход, секундарен доход, 

капитална сметка - поради вклучување на податоците од годишниот прашалник за 

вложувања во странство ВС 11 и ВС 22; 

 - сите компоненти за 2021 година - како резултат на подобар опфат на податоците;  

 - 2020 година - стоки, услуги, секундарен доход и трговски кредити, врз основа на 

дефинитивните податоци за надворешно - трговска размена. 

 - 2014 - 2020 година во категориите: секундарен доход и трговски кредити - поради 

подобар опфат на податоците. 

б. Во септември 2021 година извршена е ревизија на податоците за:  

 - 2020 година во категориите: директни инвестиции, примарен доход, секундарен доход, 

капитална сметка - поради вклучување на податоците од годишниот прашалник за 

вложувања во странство ВС 11 и ВС 22; 

 - сите компоненти за 2020 година - како резултат на подобар опфат на податоците;  

 - 2019 година - стоки, услуги, секундарен доход и трговски кредити, врз основа на 

дефинитивните податоци за надворешно - трговска размена. 

в. Во септември 2020 година извршена е ревизија на податоците за:  

 - 2019 година во категориите: директни инвестиции, примарен доход, секундарен доход, 

капитална сметка - поради вклучување на податоците од годишниот прашалник за 

вложувања во странство ВС 11 и ВС 22; 

 - сите компоненти за 2019 година - како резултат на подобар опфат на податоците;  

 - 2018 година - стоки, услуги, секундарен доход и трговски кредити, врз основа на 

дефинитивните податоци за надворешно - трговска размена. 

г. Во септември 2019 година извршена е ревизија на податоците за:  

 - 2018 година во категориите: директни инвестиции, примарен доход, секундарен доход, 

капитална сметка - поради вклучување на податоците од годишниот прашалник за 

вложувања во странство ВС 11 и ВС 22; 

 - сите компоненти за 2018 година - како резултат на подобар опфат на податоците;  

 - 2017 година - стоки, услуги, секундарен доход и трговски кредити, врз основа на 

дефинитивните податоци за надворешно - трговска размена. 

д. Во септември 2018 година извршена е ревизија на податоците за: 
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- 2017 година во категориите: директни инвестиции, примарен доход, секундарен доход, 

капитална сметка - поради вклучување на податоците од годишниот прашалник за 

вложувања во странство ВС 11 и ВС 22; 

- сите компоненти за 2017 година - како резултат на подобар опфат на податоците; 

- 2016 година - стоки, услуги, секундарен доход и трговски кредити, врз основа на 

дефинитивните податоци за надворешно - трговска размена. 

ѓ. Во септември 2017 година извршена е ревизија на податоците за: 

- 2016 година во категориите: директни инвестиции, примарен доход, секундарен доход, 

капитална сметка - поради вклучување на податоците од годишниот прашалник за 

вложувања во странство ВС 11 и ВС 22; 

- сите компоненти за 2016 година - како резултат на подобар опфат на податоците; 

- 2015 година - стоки, услуги, секундарен доход и трговски кредити, врз основа на 

дефинитивните податоци за надворешно - трговска размена. 

е. Во септември 2016 година извршена е ревизија на податоците за: 

- 2015 година во категориите: директни инвестиции, примарен доход, секундарен доход, 

капитална сметка - поради вклучување на податоците од годишниот прашалник за 

вложувања во странство ВС 11 и ВС 22; 

- сите компоненти за 2015 година - како резултат на подобар опфат на податоците; 

- 2014 година - стоки, услуги, секундарен доход и трговски кредити, врз основа на 

дефинитивните податоци за надворешно - трговска размена. 

ж. Во септември 2015 година извршена е ревизија на податоците за: 

- 2012, 2013, 2014 година во категориите: директни инвестиции, примарен доход, 

секундарен доход, капитална сметка - поради вклучување на податоците од годишниот 

прашалник за вложувања во/од странство, ВС 11 и ВС 22; 

- сите компоненти за 2014 година - како резултат на подобар опфат на податоците; 

- 2013 година - стоки, услуги, секундарен доход и трговски кредити, врз основа на 

дефинитивните податоци за надворешно - трговска размена. 

з. во септември 2014 година извршена е ревизија на податоците за: 

- 2013 година во категориите: директни инвестиции, примарен доход и останати 

инвестиции - поради вклучување на податоците од годишниот прашалник за странски 

вложувања ВС 22 и подобар опфат на податоците за кредитната задолженост; 

- сите компоненти за 2013 година - како резултат на подобар опфат на податоците;   

- 2012 година - стоки, услуги, секундарен доход и трговски кредити, врз основа на 

дефинитивните податоци за надворешно - трговска размена. 
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ѕ. Во јуни 2014 година извршена е ревизија на временската серија согласно 

Прирачникот за платен биланс и меѓународна инвестициска позиција (БПМ6), VI 

издание, ММФ, 2009. 

-За периодот 2010-03.2014 извршена е целосна ревизија на податоците согласно 

препораките на новиот прирачник. 

-За периодот 2003-2009 ревизијата е извршена со користење на матрица на ММФ за 

автоматска конверзија на податоците од БПМ5 во БПМ6, додека за одредени ставки од 

платниот биланс,  за коишто се расположливи подетални податоци, извршено е 

ревидирање согласно препораките на БПМ6. 

-Подетални информации за направените методолошки усогласувања можат да се видат на 

следнава врска: 

www.nbrm.mk/Informacija  

и. Во септември 2013 година извршена е ревизија на податоците за: 

- 2012 година во категориите: директни инвестиции, примарен доход и останати 

инвестиции - поради вклучување на податоците од годишниот прашалник за странски 

вложувања ВС 22 и подобар опфат на податоците за кредитната задолженост; 

- речиси сите компоненти за 2011 и 2012 година - како резултат на подобар опфат на 

податоците; 

- 2011 година - стоки, услуги и трговски кредити, врз основа на дефинитивните податоци 

за надворешно - трговска размена. 

ј. Во септември 2012 година извршена е ревизија на податоците за: 

- 2011 година во категориите: директни инвестиции, примарен доход и останати 

инвестиции - поради вклучување на податоците од годишниот прашалник за странски 

вложувања ДИ 22 и подобар опфат на податоците за кредитната задолженост; 

- сите компоненти за 2010 и 2011 година - како резултат на подобар опфат на податоците; 

- 2010 година - стоки, услуги и трговски кредити, врз основа на дефинитивните податоци 

за надворешно - трговска размена. 

к. Во септември 2011 година извршена е ревизија на податоците за: 

- 2010 година во категориите: директни инвестиции, примарен доход и останати 

инвестиции - поради вклучување на податоците од годишниот прашалник за странски 

вложувања ДИ 22 и подобар опфат на податоците за кредитната задолженост, вклучување 

на пресметана камата; 

- услуги и секундарен доход за 2010 година - како резултат на подобар опфат на 

податоците;   

-2009 година - стоки, услуги и трговски кредити, врз основа на дефинитивните податоци за 

надворешно - трговска размена; 

http://nbrm.mk/content/statistika/pb/informacii/Informacija_BPM6_30_06_mak.pdf
http://nbrm.mk/content/statistika/pb/informacii/Informacija_BPM6_30_06_mak.pdf
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- од 2003 година во билансот на плаќања е воведена пресметка за финансиските услуги-

мерени индиректно (FISIM); 

- од 2006 година во билансот на плаќања хартиите од вредност во рамки на девизните 

резерви се прикажани без ценовните промени. 

л. Во ноември 2010 година извршена е ревизија на податоците за: 

- 2009 година во категориите: директни инвестиции, примарен доход и останати 

инвестиции - поради вклучување на податоците од годишниот прашалник за странски 

вложувања ДИ 22 и подобар опфат на податоците за кредитната задолженост; 

- услуги и секундарен доход за 2009 година - како резултат на подобар опфат на 

податоците;   

-2008 година - стоки, услуги и трговски кредити, врз основа на дефинитивните податоци за 

надворешно - трговска размена. 

љ. Во ноември 2009 година извршена е ревизија на податоците за: 

- 2008 година во категориите: директни инвестиции, примарен доход и останати 

инвестиции - поради вклучување на податоците од годишниот прашалник за странски 

вложувања ДИ 22 и подобар опфат на податоците за кредитната задолженост; 

- стоки и услуги - пресметан е и применет нов ц.и.ф. - ф.о.б. фактор за 2008 година; 

- стоки, услуги и трговски кредити, врз основа на дефинитивните податоци за надворешно 

- трговска размена за 2006 и 2007 година. 

м. Во октомври 2008 година извршена е ревизија на податоците од 2007 година 

во категориите директни инвестиции, примарен доход и останати инвестиции, 

поради вклучување на податоците од годишниот прашалник за странски 

вложувања ДИ 22. 

н. Во ноември 2007 година извршена е ревизија на временската серија 2003-

2006 година кај следните категории: 

- директни инвестиции и примарен доход-подабар опфат поради воведување на нов извор 

на податоци-(годишен прашалник за странски вложувања ДИ 22) за периодот 2003-2006 

година; 

- стоки, услуги, секундарен доход, трговски кредити и директни инвестиции, врз основа на 

дефинитивните податоци за надворешно - трговска размена за 2004 и 2005 година; 

- услуги - подобар опфат на податоците поради воведување на нов извор на податоци- 

(Месечни извештаи за резидентни сметки во странство и евидентни сметки) за 2003-2006 

година; 

- примарен доход и други инвестиции-нето  - поради подобар опфат на податоците за 

кредитната задолженост за периодот 2003 - 2004 година. 
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њ. Во април 2005 година извршена е ревизија на временската серија 2003-2004 

година кај следните категории: 

- стоки, услуги, примарен доход, трговски кредити и директни инвестиции, врз основа на 

дефинитивните податоци за надворешно - трговска размена за 2003 година; 

- услуги - подобар опфат на податоците за владини услуги. Примарен доход и други 

инвестиции-нето (трговски кредити, заеми и други) - поради подобар опфат на податоците 

за кредитната задолженост (долгорочен долг). 

о. Во октомври 2004 година ревидирана е временската серија 2002-2003 година. 

Извршени се промени во следните категории: 

-  секундарен доход, менувачко работење (јануари - декември 2003 год.) - заради 

методолошко усогласување и     

- валути и депозити на комерцијалните банки (март 2002 - декември 2003 год.) - 

воведување на нов извор на податоци со кој е зголемен опфатот на сметките чии промени 

се пресметуваат врз основа на промените во состојбите по оригинална валута. 

п. Во август 2004 година ревидирана е временска серија 2002-2003 година. 

Извршени се промени во следните категории: 

-услуги - подобар опфат на податоците за транспорт; 

-примарен доход и други инвестиции-нето (трговски кредити, заеми и други) - поради 

зголемен опфат на податоците за кредитната задолженост (долгорочен долг); 

-валути и депозити на комерцијалните банки (октомври 2002 - декември 2003) - 

методолошко усогласување на временската серија. 

р. Во јануари 2004 година извршена е ревизија кај следниве ставки: стоки, 

услуги, секундарен доход, трговски кредити и директни инвестиции, врз основа 

на дефинитивните податоци за надворешно - трговска размена за 2002 година. 

с.  Во август 2003 година ревидирана е временската серија 1997-2002 година: 

промените кај категориите услуги, примарен доход и директни инвестиции се 

должат на зголемениот опфат на податоци, а кај категориите стоки и трговски 

кредити на дефинитивните податоци за надворешно - трговска размена за 2001 

година. 


