
Говор на г-ѓа Анита Ангеловска-Бежоска, гувернерка на Народната банка на 

Република Северна Македонија, на 14. конференција за плаќањата и пазарната 

инфраструктура, 4 ‒ 5 октомври 2022 година  

 

Просперитетна иднина на дигиталните плаќања 

 

Ваши екселенции, почитувана гувернерке Табаковиќ, г-ѓа Ван Дијк, почитувани говорници, 

дами и господа,  

 

Ми претставува особено задоволство и чест да ви посакам добредојде на нашата 

традиционална конференција за плаќањата и пазарната инфраструктура, којaшто по 

четиринаесетти пат се организира во соработка со Централната банка на Холандија, 

којашто ние длабоко ја цениме. Имајќи ги предвид постојаните промени во платежната 

индустрија, оваа конференција отсекогаш претставувала корисна платформа за дискусија 

околу најновите трендови, иновативните идеи, како и за новите ризици коишто се јавуваат 

како последица на иновациите. 

 

Несомнено е дека продолжува процесот на драматична трансформација на финансиската 

индустрија, којшто со години трае, а значително се забрза со појавата на пандемијата. На 

чело на оваа трансформација се плаќањата, при што новите платни системи, новите 

платежни методи и новите даватели на платежни услуги го обликуваат платежниот пејзаж.   

 

Сведоци сме на силното пробивање на брзите (инстант) платни системи за мали 

плаќања на светско ниво, коишто обезбедуваат поудобни, лесно достапни и брзи 

плаќања. Според Банката за меѓународни порамнувања, во моментов во 45 земји 

функционираат брзи системи за мали плаќања, а се очекува дека овој број ќе се искачи на 

60 во блиска иднина. 

 

Начините на плаќање исто така се развиваат. Плаќањата сè почесто се 

безготовински, со што стануваат еден од главните двигатели на посилното финансиско 

вклучување на светско ниво, поддржувајќи го развојот на дигиталните економии и 

напредните иновации. Според најновото истражување на Светската банка 

„Финдекс“ (2021), две третини од возрасните на светско ниво направиле или примиле 

барем едно дигитално плаќање.   

 

Во економиите со високи приходи, тоа го направиле 95% од возрасните, во споредба со 

57% од возрасните во економиите во развој. Иако јазот помеѓу развиените и економиите 

во развој е видлив, сепак во втората група се прават огромни позитивни промени во 

последните години. Учеството на возрасните во дигиталните плаќања забрзано порасна за 

22 процентни поена во последните седум години. Овие трендови се забележуваат и во 

македонската економија, каде што 74% од возрасните биле вклучени во дигиталните 

плаќања, што е зголемување за 20 процентни поени во последните седум години. Што е 



уште поважно, според анализите на „Прајсвотерхаус Куперс“, светскиот обем на 

безготовински плаќања треба да се зголеми за повеќе од 80% до 2025 година и речиси 

тројно да се зголеми до 2030.  

 

Овој новитет во начините на плаќање е сериозно поткрепен со брзиот пробив на 

новите даватели на платежни услуги во платежниот пејзаж, коишто значително 

ја зголемија конкуренцијата во корист на потрошувачите. Според Банката за 

меѓународни порамнувања, небанкарските даватели на платежни услуги во моментов 

сочинуваат една четвртина од сите платежни институции, што претставува зголемување на 

нивниот број за само 14% во однос на состојбата од пред шест години. Зголемување има и 

кај давателите на електронски пари, но во помал обем.  

 

Ова значително влијае врз опкружувањето во кое работат банките како 

традиционални даватели на платежни услуги, носејќи закани, но и нови 

можности. Иако новите даватели на платежни услуги имаат предност, бидејќи не се толку 

големи и нивното работење е помалку регулирано, анализата на обемните податоци и 

вештачката интелигенција им даваат можност на банките да бидат во чекор со 

трансформацијата. Неодамнешното истражување на Европската банка за обнова и развој 

(ЕБОР) посочува дека најголемиот дел од банките сметаат дека финтек-секторот е 

повеќе закана отколку можност, што укажува на силна конкуренција во полето на 

дигиталните плаќања. Сепак, охрабрувачки е фактот што банките ја поставуваат 

дигитализацијата за врвен приоритет. Всушност, 46% од анкетираните банки посочиле 

дека дигитализацијата ќе има големо влијание врз нивната работа во следните 25 години. 

Анкетата спроведена од нашата централна банка упатува на сличен заклучок, поточно се 

увидува дека свеста и посветеноста на банките кон дигитална трансформација се 

зголемуваат со пандемијата. Сите банки ги објавија своите планови за зголемување на 

инвестициите во дигитализацијата и 38% од нив имаат намера да ги зголемат инвестициите 

во финтек-компании.  

 

Кои се главните сили коишто ја обликуваа оваа дигитална револуција во 

платежната индустрија во смисла на нови платни системи, нови начини на 

плаќање и нови даватели на платежни услуги? Во поширок контекст, има три групи 

фактори коишто ја дефинираат дигиталната ера во плаќањата ‒ технолошкиот 

напредок, регулаторното опкружување и развојните приоритети на 

потрошувачите. Сигурноста и ефикасноста на трансакциите и натаму се суштината на 

современиот систем за плаќања, но брзината и удобноста стануваат еднакво важни 

потреби на потрошувачите.  

 

Несомнено е дека пандемијата на ковид-19 и затворањата на економијата 

поврзани со неа влијаеја врз однесувањето и приоритетите на потрошувачите на 

пазарот. Учеството на безготовинските плаќања во вкупниот БПД ненадејно порасна на 

светско ниво (БМП, 2021) и според едно од последните истражувања за банките, финтек-



компаниите и платежните организации („Прајсвотерхаус Куперс“, 2021), 90% од 

испитаниците се согласиле дека преминувањето кон е-трговија и натаму ќе расте, 

наметнувајќи значителни инвестиции во решенија за е-плаќање. 

 

Гледајќи нанапред, јасно е дека овие фактори, поточно технолошкиот напредок, 

склоностите на потрошувачите и регулаторното опкружување и натаму ќе ја 

обликуваат иднината на плаќањата. Покрај тоа, не треба да ги занемариме 

иницијативите за ЦБДЦ, коишто во суштина се одговор на носителите на политиките на 

дигиталната револуција. Всушност, се предвидува дека дигиталните валути на централните 

банки ќе предизвикаат најголеми промени во платниот систем во следните 20 години. 

Според најновите податоци, 105 земји, коишто сочинуваат 95% од глобалниот БДП, 

истражуваат различни аспекти на дигиталните валути, додека оваа бројка во 2020 година 

изнесуваше само 35. Ние како централна банка предвидовме и среднорочен проект за 

истражување на придобивките што може да ги донесе дигиталната валута за македонскиот 

платен систем и пошироко за целокупната економија, но и за истражување на ризиците 

што може да ги предизвика за финансиската стабилност и монетарната политика. 

 

Се очекува дека ЦБДЦ ќе бидат особено корисни за финансиската вклученост, 

што, пак, како што е потврдено во многу емпириски студии, има позитивни 

ефекти за изгледите за растот. Во светски рамки, се забележува значителен напредок 

во последниот период, сепак околу 1,4 милијарди луѓе остануваат без банка. 

 

Исто така, во македонската економија е забележан забележителен напредок во 

финансиската вклученост, мерена преку пристапот до кредитни и дебитни картички и до 

банкарски сметки ‒ 85% од возрасното население имаат банкарска сметка, што е над 

светскиот просек од 76% и 71% за економиите во развој. Сепак, и покрај напредокот, 

јазовите во напредните економии и натаму постојат, особено јазот меѓу половите и 

возрасните групи. 

 

Од клучно значење е да се надоврземе на овие охрабрувачки трендови, особено 

со оглед на тековните спротивставени движења ‒ забрзана инфлација и забавен 

раст коишто најмногу ги повредуваат сиромашните. Доказите покажуваат дека 

домаќинствата и деловните претпријатија коишто имаат подобар пристап до финансиски 

услуги имаат поголема способност да ги издржат финансиските шокови од оние 

коишто немаат.  

 

Општо земено, очигледно е дека тектонските промени се случуваат во 

платежната и финансиската индустрија, воопшто. Тоа е спој на многу фактори и 

многу засегнати страни. Тука спаѓаат централните банки, владата, традиционалната 

финансиска индустрија и новите даватели на платежни услуги. Затоа сите напори мора да 

бидат координирани, инклузивни и засновани на силно меѓусебно партнерство.  

 



За таа цел, ние како централна банка веќе презедовме голем број активности за 

подготвување на теренот за побрзо продирање на иновациите во финансиите. Ја 

воспоставивме Портата за иновации во 2019 година, како платформа за дијалог со финтек-

секторот за да се олесни влезот на новите технологии во финансиите. Понатаму, пред две 

години спроведовме темелно истражување за да го отсликаме развојот на финтек-

секторот и да ги процениме можностите, но и пречките за побрзи иновации, што јасно 

укажа на пречките што произлегуваат од регулативата и од нашиот мал пазар. 

Одговарањето на предизвикот со полн ентузијазам нè води до уште едно заедничко 

патување со останатите финансиски регулатори преку подготовката на нашата прва 

Национална финтек-стратегија. Се очекува дека преку добрата институционална 

соработка ќе дојде до заеднички успех во осмислувањето и спроведувањето на 

предвидените конкретни чекори. Со новиот Закон за платежни услуги и платни 

системи, којшто беше усвоен оваа година, ние како надлежни создадовме регулативна 

рамка со која се надеваме дека ќе поттикнеме просперитетна иднина на дигиталните 

плаќања и во нашата земја. 

 

Имајќи предвид дека нашата економија е мала, ние особено ги цениме регионалните 

иницијативи коишто придонесуваат за побрзи и поевтини домашни и прекугранични 

платежни услуги, како што е тековната иницијатива за поврзување на економиите од 

Западен Балкан со ТИПС (таргет-системот за инстант плаќања) на ЕЦБ. Исто така, 

благодарение на гувернерката Табаковиќ и нејзиниот тим, во моментов ја истражуваме 

можноста за продлабочување на нашата одлична соработка преку поврзување со платниот 

систем со кој управува Народната банка на Србија. Овие регионални напори претставуваат 

дополнителен чекор во поврзувањето на нашите деловни претпријатија, нашите граѓани и 

пошироко, нашите економии коишто меѓусебно се поддржуваат во заедничките напори за 

поголема конвергенција на приходите. 

 

Верувам дека во текот на Конференцијата ќе видиме, ќе научиме и ќе слушнеме за 

просперитетната иднина на дигиталните плаќања, во која ќе се променат платежните 

навики и искуства и ќе се изгради поудобен, безбеден и достапен свет на плаќања, бидејќи 

ова е нов и исклучително иновативен свет во кој „она што сега е докажано, некогаш само 

се замислувало“ ‒ Вилијам Блејк. 

 

Ви посакувам пријатна и корисна виртуелна конференција. 

 

Ви благодарам. 

 


