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1. Општи методолошки појаснувања за екстерните статистики  
 

 

Екстерните статистики претставуваат сублимат од повеќе одделни статистички 
истражувања за прибирање, обработка и објавување податоци за економските трансакции со 

нерезиденти, и тоа: платен биланс, странски директни инвестиции, меѓународна инвестициска 
позиција, официјални девизни резерви, бруто надворешен долг и бруто надворешни 

побарувања.  

Народната банка на Република Македонија постојано работи на усогласувањето со 
меѓународните статистички стандарди и подготовката на меѓународно споредливи податоци. 

  

1.1. Усогласување со европските и меѓународните статистички стандарди 

Усогласувањето на статистичките извештаи од екстерните статистики се врши преку 

примената на меѓународните упатства и нивното вградување во националната статистика.  
Меѓународните упатства коишто се применуваат при прибирањето и обработката на 

податоците се следниве:  
- Прирачникот за платен биланс (Balance of Payments Manual (BPM 5), 1993, IMF);  

- Прирачникот на ММФ за меѓународни резерви и девизна ликвидност (International Reserves 
and Foreign Currency Liquidity: Guidelines for a Template, IMF 2001); 

- Прирачникот за статистика на надворешниот долг (External Debt Statistics: Guide for 

Compilers and Users, IMF, 2003);  

- Насоките на ОЕЦД за дефинициите за странските директни инвестиции, 3. издание, БД3 

(OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment 3rd edition BD3);  

- Меѓународна инвестициска позиција: Водич за извори на податоци, ММФ 2002; Квартална 

меѓународна инвестициска позиција: Техники за составување и извори на податоци, ММФ 

2002 (International Investment position: A Guide to Data Sources 2002; Quarterly International 
Investment position: Data Sources and Compilation Techniques,2002 IMF). 

 

Класификациите коишто се применуваат при прибирањето и обработката на податоците 

за овие истражувања се следниве: 
- НКД - Национална класификација на дејности (компатибилна со NACE Rev. 2); 

- Национална класификација на сектори (компатибилна со ESA 95); 

- Меѓународен стандард за класификација на земји и валути (ISO country and currency 
codes). 

 
Националната законска регулатива, во која се дефинира содржината на податоците 

коишто се прибираат за потребите на екстерната статистика, е во согласност со Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
158/2010 и 123/12) и Законот за девизно работење („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 34/2001, 49/2001, 103/2001, 54/2002, 51/2003, 81/2008, 24/2011 и 135/2011). 
 

Извештајни единици се правни и физички лица коишто имаат економски трансакции 

со нерезиденти и кои во зависност од видот на трансакциите со нерезиденти известуваат за 
своите побарувања и обврски кон нерезиденти врз основа на должнички инструменти, 

капитални вложувања во и од странство, побарувања и/или обврски кон нерезиденти врз 
основа на останати финансиски инструменти и сл. Известувањето е непосредно (директно од 

извештајните единици) и посредно (преку други институции коишто располагаат со информации 
за одреден вид трансакции со нерезиденти).  
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1.2. Политика на објавување и ревизија на податоците 

 

1.2.1 Политика на објавување на податоците 

 
Податоците за екстерните статистики се објавуваат со утврдена периодика и рокови 

дадени во календарот на објавување на податоците (расположлив на интернет-страницата на 
НБРМ - 

http://www.nbrm.mk/?ItemID=6A1F334190BBF04FB028CA4EF30CDD7E). Методологиите за 

екстерните статистики, исто така, се објавени на интернет-страницата на НБРМ. 
 

1.2.2 Политика на ревизија на податоците 

 

Податоците се ревидираат на редовна годишна основа, во рок од т+270 дена по истекот 
на извештајната година.  

Исто така, ревизија на објавените податоци може да се врши и во случаи на:  

- добивање нови, коригирани информации и податоци од извештајните единици; или 
- промени кај изворите на податоци или методологијата за составување на одделно 

статистичко истражување. 
 

Во согласност со меѓународните препораки, ревидираните податоци се означуваат со 

фуснота во која се дава соодветно објаснување за извршените измени. 
 

 
2. Општи методолошки појаснувања за платниот биланс 

 
Платниот биланс претставува статистички извештај за определен временски период, кој 

систематски ги сумира сите економски трансакции на Република Македонија со остатокот од 

светот. 
 

Согласно Законот за Народна банка на Република Македонија и прописите од доменот 
на девизното работење, Народна банка на Република Македонија (НБРМ) е одговорна за 

составување и следење на извршувањето на платниот биланс. 

 
Платно-билансната статистика на Република Македонија во основа се подготвува во 

согласност со методологијата на Меѓународниот Монетарен Фонд (Прирачник за платен биланс, 
петто издание - ППБ). Податоците се објавуваат на месечна основа, во милиони евра и САД 

долари. Трансакциите деноминирани во други валути се конвертираат во евра и САД долари 

еквивалентно на девизниот курс на  денот на трансакцијата. 
 

Основни извори на податоци за извршувањето на платниот биланс се: 
-единствениот царински документ (ЕЦД) за надворешно-трговската размена на 

Република Македонија; 
-системот за известување за платниот промет на банките со странство (ППС); 

-системот за известување за надворешен долг и побарувања (НДНП); 

-банкарските извештаи за состојбата на средствата и обврските (КНБИФО); 
-месечни извештаи за промените и состојбите на сметките во странство на резидентите 

кои не се овластени банки и состојбата и прометот на евидентните сметки (месечни извештаи-
МИ); 

-дополнителни извештаи на НБРМ за менувачкото работење и за состојбата на 

официјалните девизни резерви на Република Македонија; 
-податоци од годишниот прашалник за странски директни инвестиции-ДИ 22 до 2011 

година, односно ВС 22 почнувајќи од 2012 година; 
- квартален извештај за остварениот и планиран финансиски резултат во тековната 

година (КВС); 
-прашалник за известување за договорен откуп на обврски и побарувања (ПОЗ); 

http://www.nbrm.mk/?ItemID=6A1F334190BBF04FB028CA4EF30CDD7E
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- квартални извештаи за побарувања и обврски врз основа на комерцијално работење 
на резидентите со странство (КИПО). 

 

 
 

 
2.1 Методолошки појаснувања за одделни ставки од платниот биланс 

 

ТЕКОВНА СМЕТКА 
 

Стоки 
Извор на податоци за надворешно-трговската размена на Република Македонија е 

царинската документација (ЕЦД), која се прибира од страна на Царинската Управа на Република 
Македонија, а се обработува и објавува од страна на Државниот завод за статистика на 

Република Македонија (ДЗСРМ) и НБРМ. 

 
ДЗСРМ согласно методологијата за евидентирање на надворешно-трговската размена во 

трговската статистика, ги објавува податоците за извозот на ф.о.б. основа, а за увозот на 
ц.и.ф. основа. 

 

НБРМ согласно препораките на ППБ при евидентирање на стоките во платниот биланс 
врши прилагодување за опфат и класификација и тоа за: 

-опфат: за вратените стоки и за фактурната вредност на извршената услуга за поправка 
на стоките; 

-класификација: за ц.и.ф./ф.о.б. факторот и доработките. Во платниот биланс извозот 
и увозот се прикажуваат на ф.о.б. основа, поради што е неопходно прилагодување на увозот 

ц.и.ф. за ц.и.ф./ф.о.б. факторот. Во периодот од 1993 до 1997 година ц.и.ф./ф.о.б. 

факторот е утврден врз основа на просечните меѓународно определени стапки за пресметка на 
овие трошоци. Од 1998 година наваму ц.и.ф./ф.о.б. факторот се пресметува по утврдена 

методологија која се базира на податоците од ЕЦД за транспорт и осигурување на паритетите 
со дестинација во Република Македонија прилагодени на целокупниот увоз. 

За пресметување на ставката увоз во пристанишни места, се користат податоци од  

месечните извештаи -МИ. 
 

Услуги 
 

Транспорт: Податоците кои се однесуваат на транспортот се од платниот промет на 

банките со странство и месечните извештаи -МИ. Постои можност за дезагрегација по вид на 
транспорт ( воздушен, поморски, железнички и патен) и по категорија на услуги (превоз на 

стоки, патници и останато). Прилагодување се врши кај одливот на транспортни услуги (превоз 
на стоки) за делот од ц.и.ф./ф.о.б. факторот кој се однесува на трошоците за превозни услуги 

извршени од нерезиденти. 
Туризам: Извор се податоците од платниот промет на банките со странство и 

месечните извештаи -МИ. 

Останати услуги: Основен извор се податоците од платниот промет на банките со 
странство за извршените наплати од и плаќања кон нерезиденти по видови на услуги: 

телекомуникациони услуги, инвестициони работи, осигурување, деловни, владини и останати 
услуги. Прилагодување се врши кај одливот за осигурување за делот од ц.и.ф./ф.о.б. 

факторот кој се однесува на трошоците за осигурување  при превозот на стоки. Прилагодување 

се врши кај услугите за финансиско посредување, преку прераспределување на дел од доходот 
од инвестиции, а врз основа на пресметка на извозот и увозот на услуги за финансиско 

посредување мерени индиректно (ФИСИМ). Како дополнителен извор на податоци за одделните 
видови услуги се користат податоци од  месечните извештаи -МИ. 

 
Доход 

 

Доходот како компонента на платниот биланс произлегува од: надомест за вработени 
(резиденти вработени кај нерезиденти и обратно) и доход од инвестиции. Доходот од 
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инвестиции претставува капитална добивка од директните инвестиции, портфолио 
инвестициите и останатите инвестиции (дивиденди, камати на заеми и кредити и сл.). 

Доход од директни инвестиции: Во податоците се опфатени платените дивиденди  и 

распределената добивка, како и реинвестираната и нераспределена добивка. Извор на 
податоци за платените/наплатени дивиденди  е платниот промет на банките со странство. 

Почнувајќи од 2012 година концептот на „платени дивиденди“ за претходната година е заменет 
со концепт на „дивиденди декларирани за исплата„. Извор на податоци за реинвестираната 

добивка и дивидендите декларирани за исплата за претходните години претставува годишниот 

прашалник за директни инвестиции. Реинвестираната добивка за тековната година се 
проценува врз основа на резултатите од кварталниот извештај за остварениот и планиран 

финансиски резултат во тековната година (КВС). 
Доход од портфолио инвестиции: Во податоците на страната на приливот се 

опфатени наплатените камати од странски должнички хартии од вредност и пресметаните 
камати од странски должнички хартии од вредност во рамки на девизните резерви. На страната 

на одливот се опфатени платените дивиденди по сопственички хартии од вредност и платените 

камати по основ на домашни должнички хартии од вредност. Извор се податоците од платниот 
промет на банките со странство, извештаите на НБРМ за состојбата на официјалните девизни 

резерви и годишниот прашалник за директни инвестиции. 
Доход од останати инвестиции: Во податоците се опфатени наплатените и 

платените камати на депозити, краткорочни и долгорочни заеми. Наплатените камати ги 

сочинуваат приливите на камати од девизните депозити на сметки во странство (каматата на 
официјалните девизни резерви и на девизните средства на банките). Извор се податоците од 

платниот промет на банките со странство и извештаите на НБРМ за состојбата на официјалните 
девизни резерви.Кај платените и наплатени камати по краткорочни и долгорочни заеми се 

применува принципот на пресметана камата. Извор се податоците од НДНП кои задолжително 
се регистрираат во НБРМ. Прилагодување се врши кај доходот од инвестиции, преку 

прераспределување на дел од овој доход во ставката услуги за финансиско посредување, а врз 

основа на пресметка на извозот и увозот на услугите за финансиско посредување мерени 
индиректно (ФИСИМ).  

 
Тековни трансфери 

 
Официјалните трансфери во најголем дел се однесуваат на парична и стокова 

помош добиена од влади на странски држави и меѓународни организации. Извор на податоци за 

паричните трансфери е платниот промет на банките со странство, а за стоковите трансфери 
царинската евиденција. Дополнителен извор на податоци за официјални трансфери е 

годишниот прашалник ВС 22 за претходните години. 

 
Приватните трансфери ги сочинуваат: дознаките во и од странство на домашните 

физички лица, откупената и продадената ефектива на менувачкиот пазар и останатите 
трасфери од кој најголем дел се рентите, пензиите, инвалиднините и др. Основен извор на 

податоци е платниот промет на банките со странство. Откупената и продадената ефектива на 
менувачкиот пазар согласно ППБ треба да се класифицира во капитално - финансиската сметка 

на платниот биланс. Меѓутоа, со оглед дека голем дел од овие средства потекнуваат од 

наплатите на резиденти од нерезиденти по дадени стоки и услуги (сива економија) и примени 
трансфери во ефективни странски пари, овие трансакции се евидентираат како дел од 

тековната сметка на платниот биланс (приватни трансфери).  
Дополнителен извор на податоци за стоковите трансфери е ЕЦД. 

 

КАПИТАЛНА И ФИНАНСИСКА СМЕТКА 
 

КАПИТАЛНА СМЕТКА 
 

Опфатени се капиталните трансфери за кои основен извор на податоци е платниот 
промет на банките со странство. 

 

ФИНАНСИСКА СМЕТКА 
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Директни инвестиции: Директните инвестиции ги опфаќаат акционерскиот капитал, 
реинвестираната добивка и другиот капитал. Трговските кредити и заемите помеѓу поврзаните 

субјекти се евидентираат во ставката друг капитал. Извор на податоци за паричните влогови е 

системот за известување за платниот промет на банките со странство (ППС), а за стоковните 
влогови единствениот царински документ (ЕЦД) за надворешно-трговската размена на 

Република Македонија. За реинвестираната добивка за тековната година се прават проценки 
врз основа на резултатите од кварталниот извештај за остварениот и планиран финансиски 

резултат во тековната година (КВС). Податоците за претходните години се ревидираат на 

годишна основа, при што како главен извор се користи годишниот прашалник за вложувања во 
земјата (ДИ 22, односно ВС 22 почнувајќи од 2012 година). Извор на податоци за заемите во 

рамките на другиот капитал е системот за известување за надворешниот долг и побарувања 
(НДНП), додека како извор на податоци за трговските кредити се користат кварталните 

извештаи за побарувања и обврски врз основа на комерцијално работење на резидентите со 
странство (КИПО). За останатите побарувања и обврски на меѓусебно поврзани субјекти, во 

рамки на другиот капитал, како извор на податоци се користи прашалникот за известување за 

договорен откуп на обврски и побарувања (ПОЗ) и годишниот прашалник за вложувања во 
земјата (ДИ 22, односно ВС 22 почнувајќи од 2012 година).  

 
Портфолио инвестиции: Извор на податоци за портфолио инвестициите е платниот 

промет на банките со странство. Дополнителен извор на податоци за претходните години е 

годишниот прашалник ДИ 22, односно ВС 22 почнувајќи од 2012 година. 
 

Други инвестиции: 
 

Трговски кредити: Трговските кредити (одобрени во странство и примени од 
странство) претставуваат разлика помеѓу физичката размена на стоките и наплатите односно 

плаќањата за истите. Податоците за трговските кредити како проценка се изведени од 

податоците за стоковната размена од царинските документи и извршените наплати и плаќања 
од платниот промет по основ на извоз и увоз на стоки. Доколку вредноста на физичкиот извоз е 

поголема од вредноста на наплатениот извоз, разликата се евидентира како одобрен трговски 
кредит (со негативен предзнак). Ако вредноста на увезената стока е поголема од плаќањето по 

основ на увоз на стоки, разликата се евидентира како примен трговски кредит (со позитивен 

предзнак). Како дополнителен извор на податоци се користат податоци од  месечните извештаи 
-МИ. 

 
Заеми: Во категоријата заеми се прикажуваат користењата и отплатите по краткорочни 

и долгорочни заеми. Довтасаните, а неплатени обврски за главнина и камата се евидентираат 

во категоријата други инвестиции - друго. Податоците се базираат на извештаите за 
среднорочниот и долгорочниот јавен и приватен надворешен долг изготвени во НБРМ врз 

основа на НДНП кои задолжително се регистрираат во НБРМ. 
 
Валути и депозити: Податоците се однесуваат првенствено на промените на 

девизните средства и девизните обврски на банките. Извор на податоци се месечните 

банкарски извештаи - КНБИФО и платниот промет на банките со странство. Промените на 

девизните средства и обврски на банките се искажани со делумно исклучување на 
меѓувалутарните промени. Промените на девизните средства на населението ја опфаќаат нето 

положената ефектива на девизни сметки на граѓаните во банкарскиот систем намалена за 
увозот на стоки од физички лица. Извор на податоци за нето положената ефектива на девизни 

сметки е платниот промет на банките со странство, а за увозот на стоки од физички лица 

царинските декларации. Како дополнителен извор на податоци за валутите и депозитите на 
останатите сектори се користат податоци од месечните извештаи -МИ. 

 
Бруто официјални резерви: Трансакциите се пресметуваат како промена во 

состојбата на одделни компоненти на официјалните резерви, со исклучување на курсните 
разлики и ценовните промени. Извор на податоци се извештаите на НБРМ.  


