ЕЛЕКТРОНСКАТА ТРГОВИЈА И ИНТЕРНЕТОТ ВО МАКЕДОНИЈА
Според последното објавено соопштение на Државниот завод за статистика од
оваа област, во Република Македонија, во јануари 2012 година, 87% од деловните
субјекти со 10 и повеќе вработени имале широкопојасен пристап на интернет. Во
јануари 2012 година, 33% од вработените во деловните субјекти со 10 или повеќе
вработени при вршењето на работните задачи користеле компјутер најмалку еднаш
неделно, а 28% од вработените, најмалку еднаш неделно користеле компјутер со
пристап на интернет.
Приближно една четвртина (26%) од деловните субјекти, на своите вработени,
за деловна употреба, им обезбедиле преносливи уреди со кои се овозможува
мобилна конекција на интернет, а 36% за своите вработени обезбедиле далечински
пристап до системот на е-пошта, документите или апликациите на претпријатието.
Евидентирано е дека 17% од деловните субјекти (10+) имале вработено лица со
специјалистички вештини за ИКТ/ИТ. Најголем процент на вработување на
специјалисти за ИКТ/ИТ е забележан кај големите претпријатија со 250 или повеќе
вработени (62%).
Во текот на јануари 2012 година, 33% од деловните субјекти (10+) испраќале или
примале електронски податоци во формат кој овозможува нивна автоматска
обработка (пр., EDI, EDIFACT, XML), а 47% имале електронска и автоматска размена на
информации во рамките на деловниот субјект.
Дури 84% од деловните субјекти со пристап на интернет, употребиле интернет
за интеракција со органите на јавната власт во 2011 година, било за добивање
информации, добивање формулари, за електронско враќање на пополнети формулари

преку веб-страниците на јавната власт, или за административни процедури целосно
електронски реализирани.
Околу 28% од деловните субјекти со пристап на интернет во 2011 година
понудиле стоки или услуги во електронски системи за јавни набавки во земјава.
Девет проценти (9%) од деловните субјекти со 10 или повеќе вработени,
реализирале е-трговија во текот на 2011 година, односно купувале или продавале
стоки или услуги преку компјутерски мрежи (преку веб или EDI), веб-продажба
реализирале 5,3%, а веб-купувања вршеле 4,8% од деловните субјекти.
Состојбите во областа на користењето на информатичко-комуникациските
технологии во нашата земја најдобро можат да се согледаат при споредба со
соодветните податоци за земјите на ЕУ и земјите од нашето опкружување. За таа цел
ќе дадеме еден преглед на сет на податоци од областа на информатичкото општество
за 2011 година, објавени од страна на Евростат.
Во 2011 година, во земјите на ЕУ (27), 95% од претпријатијата од
нефинансискиот сектор со 10 или повеќе вработени имале пристап на интернет, а 89%
имале широкопјасно поврзување на интернет (фиксно или мобилно). Во земјите на
Европската унија сè повеќе се зголемува употребата на мобилната широкопојасна
конекција на интернет, и тој пораст изнесува од 27% во 2010 година на 47% во 2011
година.
За споредба, во 2011 година, во нашата земја, широкопојасен пристап на
интернет имале 76% од нефинансиските претпријатија (10+), додека во Бугарија 68%,
во Грција 76%, во Хрватска 80%, а во Словенија 92%.
Во 2011 година, 69% од претпријатијата во земјите на ЕУ(27) доставувале
официјални формулари до веб-страниците на органите на јавната власт, целосно
електронски, а во нашата земја тоа го вршеле 62% од претпријатијата.
Сопствена веб-страница на која можело да се изврши онлајн нарачка на
производи или услуги имале 17% од претпријатијата во земјите на ЕУ(27), во Бугарија
11%, во Словенија 12%, во Грција 14%, а во Македонија 10%.
Електронската трговија сè уште не е доволно заживеана во нашата земја, а и во
земјите од поблиското соседство. Податоците за претходната година покажуваат дека
од претпријатијата (нефинансиски, со 10 или повеќе вработени) е-продажба
реализирале: во нашата земја 7%, во Бугарија 6%, во Грција 9%, а во ЕУ (27) 15%.
Се забележува малку поголемо учество на претпријатијата со реализирани енабавки од оние со е-продажба, и тоа: во нашата земја 8%, во Бугарија 10%, во Грција
13%, а во ЕУ (27) 35% од претпријатијата направиле е-набавки.
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