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1 Вовед 

Агенцијата за електронски комуникации на Република Македонија (АЕК) ги овласти Analysys 

Mason Limited (‘Analysys Mason’) и Грант Торнтон Консалтинг ДОО (‘Грант Торнтон’) да 

“дефинираат мерки за поттикнување на развој на конкуренција на пазарите за електронски 

комуникациски услуги во Република Македонија и поттикнување на инвестиции во нова генерација 

на мрежи како што се оптика до дома (FTTH), 4G мобилни мрежи, DOCSIS 3.0 мрежи”. Овој 

документ е нацрт извештајот за гореспоменатата студија. 

Главна цел на овој проект е да се дефинират мерки за поттикнување на развој на конкуренцијата 

на пазарите за електронски комуникациски услуги во Република Македонија (Македонија) со 

посебен фокус на новата генерација на мрежи како што се оптика до секој дом, 4G мобилни мрежи,  

спецификација на интерфејс за услуги за податоци преку кабел (DOCSIS 3.0 мрежи). Исто така, 

АЕК бара дадените препораки да бидат поддржани од алатка која ќе овозможи разбирање на 

пазарните трендови и тестирање на потенцијалното влијание на предложените регулаторни мерки.  

Постои општо прифатена согласност во однос на придонесот кој го има широкопојасниот пристап 

до интернет услуги (широкопојасен интернет пристап) врз економскиот раст. За да се процени 

влијанието на различни потенцијални регулаторни мерки на пазарите за електронски 

комуникациски услуги во Македонија, ние извршивме преглед на македонскиот пазар за 

широкопојасен пристап до интернет услуги од страната на побарувачката (на пр. прифаќање на 

услуги (take-up), просечен приход по корисник (ARPU) и цени; здружување на услугите) и од 

страната на понудата (на пр. достапни технологии; технолошки развој; одржливост на 

покриеноста).  

Нашите анализи се засновани на историски податоци и податоци добиени од страна на АЕК и 

главните македонски оператори вклучувајќи ги Македонски телеком, ОНЕ, ВИП, Т-мобиле, 

Кејблнет, Близу, Телекабел, Неотел и Инел Интернационал. 

Изградивме модел за оценка на општото влијание кое ќе го имаат предложените регулаторни 

мерки врз македонскиот пазар за широкопојасен пристап до интернет услуги и особено 

влијанието на овие мерки врз широкопојасниот пристап до интернет услуги со голема брзина. 

Моделот покрива временски период од десет години (2014-2023) и основната структура е 

прикажана на Слика 1.1: Структура на моделот [Извор: Analysys Mason, 2015 година]. 
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Слика 1.1: Структура на моделот [Извор: Analysys Mason, 2015 година] 

 

Моделот го проценува веројатниот развој на македонскиот пазар за широкопојасен пристап до 

интернет услуги во наредните 10 години (основен случај) врз основа на историски показатели, 

споредби, мислења на операторите и нивни податоци и економетриски анализи. Потоа се 

дефинирани повеќе сценарија за да се оцени релативното влијание на овие мерки врз основниот 

случај.   

Структура на извештајот 

Остатокот од овој документ ги содржи следните поглавја: 

 Поглавје 2 во кое е даден приказ на македонскиот пазар на телекомуникации 

 Поглавје 3 во кое е оценета побарувачката за широкопојасен пристап до интернет услуги во 

Македонија 

 Поглавје 4 во кое е оценета понудата за широкопојасен пристап до интернет услуги во 

Македонија 

 Поглавје 5 во кое е прикажана споредба на регулаторните мерки имплементирани во други 

земји за поттикнување на конкуренцијата и инвестициите во следната генерација на мрежи 

(NGN). 

 Поглавје 6 во кое е оценето влијанието кое ќе го има имплементацијата на специфични 

мерки во Македонија. 

Овој извештај содржи повеќе прилози кои содржат дополнителен материјал:  

 Прилог А ја прикажува Дигиталната Агенда за Европа (ДАЕ) и целите на националните 

планови за широкопојасен пристап до интернет услуги кои таму се содржани 

 Прилог Б содржи листа на земји кои беа искористени за споредба за да се потврди нашата 

оценка 

 Прилог В обезбедува повеќе детали за економетриската анализа на детерминантите на 

страната на побарувачката за широкопојасен пристап до интернет услуги 

 Прилог Г вклучува листа на акроними за земјите кои се користат во сликите во целиот 

извештај 

 Прилог Д вклучува речник на термини кои се користат во овој извештај. 
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2 Пазар за телекомуникации во Македонија 

Во ова поглавје е дадено резиме на демографското и макроекономското окружување во 

Македoнија и преглед на македонскиот пазар за телекомуникации. Поглавјето ги содржи 

следните делови:  

 Точка 2.1 во која е даден преглед на основните демографски, макроекономски и социо-

економски показатели за Македонија 

 Точка 2.2 во која е потенцирано значењето на телекомуникацискиот сектор во Македонија 

 Точка 2.3 во која е опишана регулаторната рамка и средина во која функционира 

телекомуникацискиот сектор во Македонија 

 Точка 2.4 во која се опишани пазарите за фиксни и мобилни телекомуникации 

 Точка 2.5 во која е опишан пазарот за широкопојасен пристап до интернет услуги. 

2.1 Макроекономска состојба 

2.1.1 Демографија на земјата 

Населението во Македонија (2 милиони жители на крајот на 2013 година) има годишна стапка  

на раст од 0,1% во периодот помеѓу 2009 и 2013 година. Проекциите на Euromonitor се дека 

бројот на жители во Македонија ќе остане стабилен во периодот помеѓу 2013 и 2023 година. 

Според извештајот на Euromonitor, на крајот на 2013 година во Македонија имало вкупно 

619.000 домаќинства, со 3,3 луѓе по домаќинство. Слика 2.1: Историски развој и проекција на 

бројот на население и домаќинства во Македонија [Извор: Државен завод за статистика, 

Euromonitor, 2015 година] подолу го покажува растот на населението во Македонија помеѓу 

2005 и 2023 година. 

 

Слика 2.1: Историски 

развој и проекција на 

бројот на население 

и домаќинства во 

Македонија [Извор: 

Државен завод за 

статистика, 

Euromonitor, 2015 

година] 
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Густината на населението е околу 82 жители по квадратен километар, што е повисоко од 

европскиот просек од околу 36 жители по квадратен километар, но е пониско од најголемиот 

дел од Западноевропските земји кои се земени како примерок за споредба. 

 

Слика 2.2: Споредба 

на густината на 

населението на 

крајот на 2013 година 

[Извор: Државен 

завод за 

статистика, 

Euromonitor, 2015 

година] 

 

Според Светска банка, на крајот на 2013 година, 60% од вкупното население живеело во 

градовите, што е релативно ниска стапка на урбанизираност во однос на земјите со кои е 

вршена споредба (71% во просек), меѓу кои само Словенија, Словачка и Хрватска има пониска 

стапка на урбанизираност. Главниот град, Скопје, вклучувајќи ги и приградските населби, има 

вкупно 610.000 жители. Во најголемите десет општини живеат вкупно 1,3 милиони луѓе т.е 

околу 63% од вкупното население во земјата. Слика 2.3 го покажува бројот на жители по 

градови во најголемите општини во Македонија. 

 

Слика 2.3: Број на 

жители по град во 

10те најголеми 

градови во 

Македонија на крајот 

на 2013 година 

[Извор: Државен 

завод за 

статистика, 

Euromonitor, 2015 

година]  
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Како што е покажано на Слика 2.4, 90% од населението во Македонија е распространето на 

55% од вкупната површина на земјата. Оваа крива на дистрибуција на населението ќе биде 

клучна влезна големина (input) во моделот за анализа на страната на понудата.  

 

Слика 2.4: 

Дистрибуција на 

населението низ 

територијата на 

Македонија на крајот 

на 2013 година 

[Извор: Државен 

завод за 

статистика, 

Euromonitor, 2015 

година]  

 

Дистрибуцијата на населението во Македонија покажува дека 10% од вкупното население 

живее во помалку населените области кои учествуваат со 45% во вкупната површина. 

Предизвик е да се покријат последните 10% од вкупното население во Македонија со 

инфраструктура на фиксен широкопојасен пристап до интернет услуги.  

Во Македонија структурата на населението е слична со земјите со кои е споредувана, односно 

во 2013 година, околу 17% од вкупното население биле лица под 15 години, додека постарото 

население (над 60 години) зафаќало околу 18%. Се очекува населението полека да почне да 

старее во периодот помеѓу 2013 и 2023 година, со тоа што населението до 15 години ќе се 

намалува за 1 процентен поен до 2023 година а населението помеѓу 15 и 60 години ќе се 

намалува за 3 процентни поени во корист на населението кое има над 60 години. Слика 2.5 ја 

покажува промената во возрасната структура на населението во Македонија во периодот од 

2013 - 2023 година.  
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Слика 2.5: Возрасна 

структура на  

населението [Извор: 

Државен завод за 

статистика, 

Euromonitor, Analysys 

Mason, 2015 година] 

 

Во 2013 година во Македонија функционирале околу 71.000 претпријатија, од кои повеќе од 98% 

влегувале во групата на мали до средни претпријатија (МСП), кои имаат помалку од 50 вработени.   

Слика 2.6 го покажува бројот на претпријатија во Македонија според големината.  

 

Слика 2.6: Број на 

претријатија според 

големината во 

Македонија во 2013 

година 

[Извор:Државен завод 

за статистика, 2015 

година] 
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2.1.2 Економска состојба на земјата 

Макроекономски показатели 

Во последните неколку години (во периодот од 2009 до 2013), стапката на раст на номиналниот 

бруто домашен производ (БДП) во Македонија беше нестабилна, но изнесуваше околу 5% 

годишно. Euromonitor очекува дека економијата ќе расте со просечна годишна стапка од околу 

6% во периодот од 2013 до 2020 година.   

 

Слика 2.7: Историско 

движење и проекции 

за номиналниот БДП 

во Македонија [Извор: 

Euromonitor, 2015 

година] 

 

Според проценката на Euromonitor, сивата економија во Македонија зазема од 20–45% од 

вкупната економија. Се очекува значителен раст на номиналниот БДП по глава на жител од 

околу 240.000 денари во 2013 година на околу 440.000 денари во 2023 година, што претставува 

пондерирана годишна стапка на раст (CAGR) од околу 6% годишно (види Слика 2.8). 

 

Слика 2.8: Движење 

на номиналниот БДП 

по глава на жител во 

Македонија [Извор: 

Euromonitor]  
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Во 2013 година, Македонија се најде во групата на земји со најнизок БДП по глава на жител во 

однос на другите европски земји, со околу 3.700 евра годишно (види Слика 2.9).  

 

Слика 2.9: БДП по 

глава на жител во 

европските земји во 

2013 година [Извор: 

Euromonitor, 2015 

година] 

 

Позицијата на Македонија останува непроменета во однос на другите земји кои се дел од 

примерокот за споредба, кога се користи равенството за паритет на куповната моќ (PPP). Како 

што може да се види на Слика 2.10, со 13.000 американски  долари, Македонија продолжува да 

заостанува зад другите земји со кои е вршена спредбата во однос на БДП по глава на жител 

мерен преку паритетот на куповна моќ, и се наоѓа позади Латвија, Хрватска и Унгарија.  

Слика 2.10:  БДП по глава на жител преку  PPP во земјите земени за споредба во 2013 година [Извор: 

Euromonitor, 2015]  
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Како што е прикажано на Слика 2.11, домашната валута денар е врзана за еврото имајќи во 

предвид дека главен трговски партнер на Македонија, и на страната на увозот и на страната на 

извозот, е Европската Унија (ЕУ). Се очекува овој тренд да продолжи со оглед на тоа дека 

Македонија ќе продолжи најмногу да извезува во Европската Унија. Според проекциите на 

Euromonitor, девизниот курс на македонскиот денар во однос на еврото, кој во 2013 година 

беше 62, на долг рок ќе се спушти на ниво од 58.  

 

Слика 2.11: 

Историско движење и 

проекција на 

просечниот девизен 

курс на денарот во 

однос на 

американскиот долар 

и еврото [Извор: 

Euromonitor, 2015 

година]  

 

Инфлацијата во Македонија се задржа на ниско ниво, под 4% во последните 4 години, освен во 

2008 година што беше резултат на меѓународната криза. Според Euromonitor, по 2017 година, 

се очекува просечната стапка на инфлација да изнесува 2,3% годишно како што е покажано на 

Слика 2.12 подолу. 

 

Слика 2.12: 

Историско движење и 

проекција на 

инфлацијата во 

Македонија [Извор: 

Euromonitor, 2015 

година]  
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Во Македонија стапката на ДДВ е 18% и е малку пониска во споредба со ДДВ во земјите од 

Европа, чии стапки се движат во распон од 20% до 25%. 

Социо-економски показатели 

Коефициентот GINI ја мери нееднаквоста на приходот или богатството помеѓу различни групи 

на население. Доколку коефициентот GINI е 0, тоа означува совршена еднаквост, додека 

доколку изнесува 100 тоа означува совршена нееднаквост. Слика 2.13 го покажува GINI 

коефициентот и индексот на човековиот развој (HDI)
1
 за земјите кои се земени за споредба. 

Според извештајот на Euromonitor, во 2013 година, просекот на GINI коефициентот за ЕУ 

изнесувал 33%. 

Македонија, со GINI коефициент од околу 41%, се наоѓа на врвот меѓу европските земји, 

додека истовремено е европска земја со најнизок HDI коефициент од околу 0,7.  

Слика 2.13: Споредба на GINI коефициентите како функција од HDI [Извор: Euromonitor, 2015 година] 

 

                                                      
1
  HDI е индикатор кој ги зема во предвид очекуваната должина на животот при раѓање, стапката на образование и 

БДП по глава на жител во земјата. 
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Приватната потрошувачка во Македонија зазема најголем дел од БДП (околу 77% во 2013 година) 

од сите земји кои се земени во примерокот за споредба (види Слика 2.14), што значи дека јавната 

потрошувачка зазема значително помал дел.  

 

Слика 2.14: Споредба 

на приватната 

потрошувачка како 

процент од БДП во 

2013 година [Извор: 

Euromonitor, 2015] 

година 

 

Во однос на образованието, Македонија е во чекор со европските земји: околу 98% од 

населението над 15 години во Македонија е писмено, во споредба со 99% писменост во земјите 

со кои е споредувана (види Слика 2.15) и за ЕУ15. Високите стапки на писменост може да 

водат до голема достапност, а со тоа и користење на широкопојасен интернет пристап. 

 

Слика 2.15: Споредба 

на стапка на 

писменост кај 

возрани лица во 2013 

година [Извор: 

Euromonitor, 2015 

година] 
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Стапката на домаќинства кои имаат пристап до електрична енергија го мери учеството на 

домаќинства кои се поврзани на мрежата за дистрибуција на електрична енергија и кои можат да 

користат електрични апарати. Според Euromonitor, кон крајот на 2013 година, приближно 99,7% од 

домаќинствата во Македонија имаа пристап до електрична енергија и според овој показател не 

отстапуваат од споредбените податоци.    

 

Слика 2.16: Споредба 

на процентот на 

домаќинства кои 

имаат пристап до 

електрична енергија 

како дел од вкупните 

домаќинства во 

земјата [Извор: 

Euromonitor, UNDP, 

2013 година]  

 

2.1.3 Влијание на макроекономската состојба врз развојот на широкопојасниот пристап до 

интернет услуги во Македонија 

Подолу ги потенцираме главните макроекономски фактори кои имаат позитивно или негативно 

влијание врз развојот на широкопојасниот пристап до интернет услуги во Македонија. 

Фактори кои 

може да имаат 

позитивно 

влијание врз 

развојот на 

широкопојасниот 

пристап до 

интернет услуги 

Најзначајните макроекономски фактори кои влијаат на унапредување 

на развојот на широкопојасниот пристап до интернет услуги се: 

 Македонија е релативно млада земја: со својата независност од 

Југославија се стекна по мирен пат во 1991 година, и 

инфраструктурата во земјата е сеуште во фаза на развој. 

 Македонија е политички стабилна земја и е кандидат за влез во 

ЕУ од 2005 година. Овие фактори ќе продолжат да го поттикнуваат 

влезот на странски директни инвестиции, вклучувајќи и 

инвестиции во секторот на телекомуникации. 

 Електричната мрежа е широко достапна во земјата, што е од 

исклучителна важност за испорака на широкопојасен интернет 

пристап. 
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 Близината до пазарите на ЕУ го олеснува пристапот на 

Македонија до поволен меѓународен пропусен опсег. 

 Македонија има висока стапка на писменост, што значи дека 

поголем дел од населението ќе може и ќе сака пристап до Интернет за 

лична употреба. 

Фактори кои 

може имаат 

негативно 

влијание врз 

развојот 

широкопојасниот 

пристап до 

интернет услуги  

Најзначајните макроекономски фактори кои го попречуваат развојот на 

широкопојасниот пристап до интернет услуги се: 

 Македонија има ниска густина на население, што допринесува 

инвестирањето во инфраструктура, која ќе ги покрие и областите 

кои се помалку населени, да биде економски неисплатливо за 

операторите.  

 Македонија има низок БДП по глава на жител, што значи 

релативно низок расположлив доход кој луѓето би го потрошиле 

на широкопојасен пристап до интернет услуги, што од своја 

страна ќе има влијание врз побарувачката за широкопојасен 

пристап до интернет услуги. 

2.2 Важност на секторот телекомуникации во Македонија 

Приходите од телекомуникации се во постојан раст во последните три години и во 2013 година 

достигнаа околу 380 милиони евра, со тоа што приходите од мобилните телекомуникации 

опфаќаат 50% од вкупниот приход за тој период. И покрај овој раст, вкупните приходи од 

телекомуникации се сеуште пониски од достигнатиот врв во 2008 година кога приходите 

достигнале околу 430 милиони како што е покажано на Слика 2.17 подолу.  

 

Слика 2.17: 

Историско движење 

на приходите од 

телекомуникации во 

Македонија [Извор: 

Euromonitor, 2015 

година] 
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Приходите од телекомуникации изнесуваат 5% од македонскиот БДП, што претставува 

највисок процент во однос на останатите земјите од примерокот за споредба. Во Европа, 

приходите од телекомуникации како процент од БДП вообичаено изнесуваат од 1,5% до 4% 

како што може да се види на Слика 2.18 подолу. 

  

Слика 2.18: Споредба 

на приходите од 

телекомуникации 

како процент од БДП 

во 2013 година 

[Source: Euromonitor, 

2015 година] 

Во Македонија, телеком операторите инвестираат околу 12% од нивните приходи (2,7 

милијарди денари) во инфраструктура, што претставува релативно ниско ниво во однос со 

европските земји; во Европа, инвестициите на операторите како процент од приходите се 

движат помеѓу 10% и 30% како што е покажано на Слика 2.19.  

 

Слика 2.19: Споредба 

на инвестициите на 

операторите како 

процент од 

приходите од 

телекомуникации во 

2013 година [Извор: 

Euromonitor, 2015 

година] 
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Користењето на меѓународниот пропусен опсег во Македонија значајно се зголеми од 1Gbit/s 

во 2006 година на 206Gbit/s во 2013 година, главно како резултат на развојот на услугите за 

видео-по-нарачка (VoD) и интернет протокол телевизијата (IPTV); ова е илустрирано подолу на 

Слика 2.20. Делот од овој пропусен опсег кој се користи за интернет сообраќај значително 

порасна во 2013 година, достигнувајќи 99%.  

 

Слика 2.20: Развој на 

употребата на 

меѓународниот 

пропусен опсег во 

Македонија [Извор: 

TeleGeography, 2014 

година] 

 

2.3 Регулаторна рамка 

Регулаторот на телекомуникацискиот пазар во Македонија, Агенцијата за електронски 

комуникации (АЕК) е формирана во март 2005 година со Законот за електронски комуникации, 

како независно регулаторно тело. Овој закон, исто така, стави крај на монополот на 

Македонски Телеком. АЕК е одговорен за регулација на пазарот за фиксни и мобилни 

телефонски услуги, широкопојасен пристап до интернет услуги, радио и телевизија. АЕК исто 

така се стреми за достигнување на целите на Дигиталната Агенда за Европа, кои се 

резимирани во Прилог А од овој извештај. 

Владата на Македонија воведе повеќе универзални обврски во однос на услугите кои ги 

обезбедуваат операторите, меѓу кои:  

 на барање на корисниците да обезбедат, приклучок на јавната телефонска мрежа од фиксна 

локација по поволни цени 

 на сите претплатници на телефонски линии да им обезбедат именик и податоци за местата 

каде можат да добијат дополнителни информации (information service records)  

 да се обезбедат јавни телефонски говорници 

 на крајните корисници со посебни потреби да им обезбедат еднаков пристап и користење на 

телефонските услуги. 
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На малопродажните и големопродажните пазари, АЕК воведе повеќе обврски за операторите за 

кои се сметаше дека имаат значителна пазарна моќ (SMP) во согласност со дефиницијата на 

Европската Комисија (ЕК). Дефинициите се наведени во табелата подолу: 

Слика 2.21: Листа на релевантни пазари дефинирани од страна на АЕК во согласност со директивата 

на ЕУ за дефинирање на релевантните пазари [Извор: Analysys Mason, 2015 година] 

Релевантен 

пазар 

Дефиниција 

Пазар 1 Пристап до јавно достапни телефонски мрежи од фиксна локација за физички и 

правни лица 

Пазар 2 Јавно достапни телефонски услуги од фиксна локација за физички и правни 

лица 

Пазар 3 Минимален број на изнајмени линии 

Пазар 4 Започнување на повик во јавна телефонска мрежа обезбедена од фиксна 

локација 

Пазар 5 Пренесување на повик помеѓу различни оператори (Call termination) во 

индивидуална јавна телефонска мрежа обезбедена од фиксна локација 

Пазар 6 Транзит во јавна телефонска мрежа обезбедена од фиксна локација 

Пазар 7 Големопродажен (физички пристап) до мрежна инфраструктура (вклучувајќи 

поделен или целосен разврзан пристап) од фиксна локација 

Пазар 8 Големопродажен широкопојасен пристап до интернет услуги 

Пазар 9 Сегменти за пренесување (Terminating segments) од изнајмени линии 

Пазар 10 Трговија на големо со сегменти од изнајмени линии 

Пазар 11 Пристап до мобилната комуникациска мрежа и услуги за создавање на јавни 

мобилни комуникациски мрежи 

Пазар 12 Пренесување на повик помеѓу различни оператори (Voice call termination) во 

јавните мобилни комуникациски мрежи 

Пазар 13 Услуги за емитување на пренос преку дигитални земјени (terrestrial) мрежи за 

слободен пристап на крајните корисници  

Пазар 14 Пренесување на SMS порака (SMS termination) помеѓу различни оператори на 

јавните мобилни комуникациски мрежи 

 

Секој оператор кој се стекнува со значителна пазарна моќ (SMP) на релевантниот пазар има 

обврска да обезбеди трошковно ориентирани цени и регулаторот може да искористи модел на 

долгорочен инкрементален трошок (LRIC) за да ги регулира цените на одредени активности.
2
 

Последната проверка на големопродажните цени беше изведена од  АЕК во 2012 година и ги 

покри пазарите за фиксни мрежи, битстрим пристап, изнајмени линии и мобилни мрежи.  

Пазар за мобилни услуги 

АЕК управува со фрекфенцијата на радио спектарот и е одговорен за доделување на спектар на 

мобилните оператори.  

                                                      
2
  Source: TeleGeography. 
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Во 2013 година, АЕК додели LTE лиценци на секој од трите постоечки мобилни оператори со 

тоа што секој оператор доби спектар во опсег од 800MHz (2×10MHz) и 1800MHz (2×15MHz). 

Оваа година, АЕК исто така овозможи пристап на новата виртуелна мобилна мрежа (MVNO), 

Albafone, на македонскиот пазар за мобилни мрежи. 

На големопродажно ниво, АЕК идентификуваше три релевантни пазари: пренесување на повик, 

SMS порака помеѓу различни мобилни мрежи до нивните крајни корисници (mobile voice 

termination and SMS termination), мобилен пристап и потекло на повик. Малопродажниот пазар 

за мобилни услуги не е регулиран. 

Пазар за фиксни услуги 

Во Македонија, широкопојасниот пристап до интернет услуги се реализира главно преку DSL, 

кабловски и WiMAX, и најголемиот македонски оператор Македонски Телеком има обврска да 

обезбеди понуда за пристап на неговата мрежа на другите даватели на интернет услуги (ISPs). 

Македонски Телеком има регулирани цени за големопродажна понуда и тоа за: фиксен пристап 

на мрежата и за фиксен широкопојасен пристап до интернет услуги, вклучувајќи и разврзување 

на локалната јамка (LLU) и битстрим.  

Во 2008 година, АЕК го разви својот прв трошковен модел базиран на LRIC методологијата за 

поставување на LLU цени за пристап. Во Македонија, исто така, регулирани се цените за локален 

битстрим пристап, изнајмени линии и дигитални изнајмени линии. Во моментов, цените за 

битстрим пристап до мрежите за широкопојасен пристап до интернет услуги со голема брзина не се 

регулирани, но ова претставува новина која АЕК планира да ја воведе во блиска иднина.    

2.4 Пазари за фиксни и мобилни телекомуникации 

Во овој дел од поглавјето, овозможуваме преглед на пазарите за фиксни и мобилни 

телекомуникации во Македонија. 

2.4.1 Преглед на пазарот за фиксни телекомуникации 

Кон крајот на 2013 година, 48 друштва беа официјално објавени од страна на АЕК и 39 

обезбедуваа јавни телефонски услуги од фиксна локација за домашен и/или меѓународен 

сообраќај. Фиксните оператори во Македонија ги обезбедуваат нивните услуги со користење на 

два основни типа на технологии: 

 жичени техннологии кои беа користени од страна на, на пример Македонски Телеком и ОНЕ на 

нивните бакарни мрежи, а во помала мера и од Близу и Телекабел, кои воведоа своја сопствена 

кабловска мрежа 

 безжични технологии, користени од страна на, на пример Неотел и WiMAX мрежата на 

ОНЕ за обезбедување на гласовни и услуги за податоци (for the provision of voice and data 

services). 
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Македонски Телеком е најголемиот оператор на македонскиот пазар за фиксни 

телекомуникации: тој е во 45% сопственост на македонски институции. Македонски Телеком 

имаше монопол врз пазарот за фиксни линии до јануари 2005 година, и многу инвестираше во 

локалната пристапна мрежа во пресрет на либерализацијата. Пенетрацијата на фиксните линии 

во домаќинствата се намали од 94% во 2005 година (кога пазарот беше либерализиран) на 64% 

во 2013 година како што е покажано подолу на Слика 2.22. Сепак, овој пад во голема мера беше 

резултат на силниот раст на мобилните услуги како што е споменато во точка 2.4.2. 

Македонски Телеком планира во следните години постепено да го затвори својот PSTN и да ги 

префрли сите свои претплатници на VoIP. До крајот на 2013 година, VoIP линиите претсавуваа 

повеќе од 50% од вкупните фиксни линии во земјата. 

 

 

 

 

 

Слика 

2.22:Историско 

движење на 

претплатниците 

на фиксни линии во 

Македонија [Извор: 

TeleGeography, 

Euromonitor, 

Analysys Mason, 

2015 година ] 
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Пенетрацијата на фиксни линии во Македонија (вклучувајќи VoIP и PSTN линии) беше 

релативно мала во однос на земјите од примерокот за споредба, на ниво од 64% од вкупниот 

број на домаќинствата во 2013 година, како што е прикажано на Слика 2.23. 

Слика 2.23:Споредба на пенетрацијата на фиксните линии [Извор: TeleGeography, Euromonitor, Analysys 

Mason, 2015 година] 

 

Како најголем оператор, Македонски Телеком сеуште го предводи жичниот пазар, со 64% 

пазарно учество. И покрај либерализацијата на пазарот во 2005 година, Македонски Телеком го 

задржа својот монопол се до почетокот на 2007 година за да до 2013 година негово пазарно 

учество се намали за 36 процентни поени. Како резултат на тоа, во овој период Македонски 

Телеком изгуби речиси половина од своите претплатници на фиксни линии од 460.000 во 2008 

година на 250.000 во 2013 година.     

 

Слика 2.24: Историско 

движење на пазарното 

учество на фиксните 

линии на главните 

фиксни оператори во 

Македонија [Извор: 

TeleGeography, 2015 

година] 
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2.4.2 Преглед на пазарот на мобилни телекомуникации 

Мобилната пенетрација во Македонија се зголеми незначително од 103% од население на 108% 

од населението, во периодот од 2009 година до 2013 година, како што е покажано на Слика 

2.25. Според TeleGeography и податоците од мобилните оператори, во 2014 година 99,9% од 

населението е покриено со 2G, повеќе од 90% со HSPA+ и 40% со LTE (воведено во јули 2014 

година). 

 

Слика 2.25: 

Историско движење 

на бројот на 

претплатниците и 

пенетрацијата на  

мобилни линии во 

Македонија [Извор: 

Analysys Mason, АЕК, 

податоци од 

операторите] 

 

Во 2013 година, пенетрација на мобилни услуги во Македонија беше на најниско ниво во однос 

на земјите кои се земени за споредба, па според тоа можеме да очекуваме раст на пенетрацијата 

во следните години. 

Слика 2.26: Споредба на пенетрацијата на мобилните услуги кај населението, 2013 година [Извор: 

Analysys Mason, АЕК, податоци од операторите, Euromonitor, 2015 година] 
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Пазарот за мобилни услуги во Македонија е во главно припејд, каде припејд претплатниците 

заземаат повеќе од 62% од вкупниот број на мобилни претплатници. Сепак, кај мобилните 

оператори се зголемува бројот на претплатници кои своите припејд линии ги заменуваат со 

постпејд линии со цел да го намалат бројот на корисници кои ги прекинуваат своите договори за 

услуги и да го зголемат ARPU. Како резултат на ова, се очекува бројот на припејд претплатници да 

опаѓа во перидот до 2020 година, и да достигне 55% од вкупниот број на претплатници на мобилни 

услуги.     

 

Слика 2.27: 

Историско движење и 

проекција на 

процентот на 

припејд 

претплатници во 

Македонија [Извор: 

Wireless Intelligence, 

2015 година] 

 

Во Македонија 3G беше воведен во 2008 година и до крајот на 2013 година бројот на 

претплатници на 3G достигна приближно ниво од 30% од сите претплатници на мобилни 

услуги. Според Wireless Intelligence, кумулативното учество на 3G и 4G се очекува да расте 

побрзо, односно од 33% на 58% во периодот 2014 - 2020 година. 

 

Слика 2.28: 

Историско движење и 

проекција на 

учеството на 

претплатниците на 

мобилни услуги во 

Македонија, според 

технологија [Извор: 

Wireless Intelligence, 

2015 година]  
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ARPU за мобилните услуги во Македонија опадна од 407 денари во 2010 година (6,6 евра) на 

311 денари во 2014 година (5,1 евро), претставувајќи CAGR од 6%. Овој пад на ARPU за 

мобилните услуги во главно се должи на силната конкуренција на пазарот за мобилни услуги. 

 

Слика 2.29: Движење на 

ARPU за мобилни услуги во 

Македонија [Извор: 

Analysys Mason, АЕК, 

податоци од 

операторите, 2015 година]  

 

Забелешка: За 2014 година 

ARPU е пресметан врз 

основа на податоците за 

првите три квартали 

 

Постојат три оператори за мобилни мрежи во Македонија (MNOs) и сите имаат сопствени 2G, 

3G и 4G лиценци и една MVNO: 

 T-Мобиле (Одделот за мобилни услуги на Македонски Телеком) ги воведе своите услуги во 

1996 година 

 ОНЕ ги воведе своите услуги во 2003 година 

 ВИП ги воведе своите услуги во 2007 година 

 Albanofee, новата мобилна виртуелна мрежа, ги воведе своите услуги во 2013 година. 

T-Мобиле се соочуваше со зголемена конкуренција на пазарот на мобилни услуги од ОНЕ, 

ВИП и од неодамна од Албафон. Како резултат на тоа, пазарното учество на T-Мобиле се 

намали од 66% на крајот на 2009 година, на 47% на крајот на 2014 година, што претставува пад 

од скоро 20 процентни поени за пет години. За време на истиот период, ОНЕ и ВИП успеаа да 

го зголемат своето пазарно учество на 24% и 27% респективно.  
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Слика 2.30: Историско 

движење на пазарното 

учество на 4те 

македонски оператори за 

мобилни услуги  [Извор: 

Analysys Mason, АЕК, 

податоци од 

операторите, 2015 година] 

 

2.5 Пазар за широкопојасен пристап до интернет услуги  

Во овој дел од поглавјето овозможуваме преглед на пазарите за фиксен и мобилен 

широкопојасен пристап до интернет услуги во Македонија.   

2.5.1 Преглед на пазарот за фиксен широкопојасен пристап до интернет услуги 

Во втората половина на 2014 година, 111 активни оператори обезбедуваа широкопојасен 

интернет пристап во Македонија. Сепак 5 од вкупниот број на оператори имаат мнозинско 

учество на пазарот за широкопојасен пристап до интернет услуги: 

 Македонски Телеком, овозможува DSL и оптички пристап 

 Близу е оператор со кабловска и локална мрежа (LAN)  

 Неотел оперира со фиксен безжичен пристап до мрежа (FWA)  

 ОНЕ обезбедува DSL и FWA услуги 

 Телекабел е кабловски оператор. 

Кон крајот на 2014 година, најголем дел од домаќинствата во Македонија беа покриени со DSL. 

Во однос на другите технологии, FWA и кабловската мрежа покрија повеќе од 50% и 40% од 

домаќинствата респективно, додека помалку од 20% од домаќинствата беа приклучени на LAN. 

Дополнително, операторите во Македонија започнаа да воведуваат оптика до секој дом (FTTH), 

и покриеноста на домаќинствата со оваа технологија беше проценето од 15% до 20% до крајот 

на 2014 година, како што е покажано во табелата подолу: 
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Технологија Проценета покриеност 

на домаќинствата 

(крајот на 2014 година) 

Слика 2.31: Проценета 

покриеност на 

домаќинствата според 

технологија [Извор: 

Analysys Mason врз 

основа на 

информациите од 

операторите, 2015 

година] 

DSL >98% 

Кабловски
3
 HFC (DOCSIS 2.0) 40–50% 

HFC (DOCSIS 3.0) <5% 

LAN
3
 15–20% 

FWA >60% 

FTTH 15–20% 

 

Бројот на персонални компјутери кои се поврзани на интернет во Македонија порасна 

значително помеѓу 2005 и 2013 година, од 13% на 65% од домаќинствата. Според Euromonitor, 

овој процент се очекува да продолжи да расте во текот на следниот период до 2023 година и да 

достигне 81%. 

 

Слика 2.32: Историско 

движење на 

пенетрацијата на 

персонални компјутери 

приклучени на интернет 

во Македонија [Извор: 

Euromonitor, 2015 година] 

 

 

 

Без оглед на овој значаен пораст на персоналните компјутери кои се приклучени на интернет во 

последните неколку години, пенетрацијата на персонални компјутери како учество во бројот на 

домаќинства во Македонија е сеуште на ниско ниво во споредба со европските земји како што е 

покажано подолу на Слика 2.33. Сепак, како што е покажано на Слика 2.32 погоре, до 2023 

година, пенетрацијата на персоналните компјутери во македонските домаќинства се очекува да 

биде на исто ниво како во Франција. 

                                                      
3
  Треба да се има во предвид дека кабловската и LAN покриеноста се базираат на информациите обезбедени од 

страна на најголемите оператори кои ги користат овие технологии како што се Близу, Телекабел, Инел 
Интернациона и КејблНет. Како што е претходно споменато постојат 111 активни оператори на пазарот додека 
најголем дел од нив имаат поставено LAN мрежи во локалните области. 
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Слика 2.33: Споредба на пенетрацијата на персонални компјутери како учество во домаќинствата, 

2013  година [Извор: Euromonitor, 2015 година]  

 

Бројот на претплатници на фиксен широкопојасен пристап до интернет услуги во Македонија 

порасна од 210.000 во 2009 година на нешто под 350.000 во вториот квартал од 2014 година, 

што претставува пенетрација во 56% од домаќинствата. 

 

Слика 2.34: Историско 

движење на 

претплатниците на 

фиксен широкопојасен 

интернет пристап во 

Македонија [Извор: 

Analysys Mason, АЕК, 

податоци од 

операторите, 2015 

година] 
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Бројот на правни лица со претплата на широкопојасен пристап до интернет услуги порасна на 

ниво од 6% CAGR помеѓу 2011 и втората половина на 2014 година и достигна вкупно 27.000 

приклучоци. Слично бројот на физички лица претплатници порасна од 266.000 во 2011 година 

на 320.000 во вториот квартал од 2014 година. (што исто така претставува 6% CAGR за 

именуваниот период). 

 

Слика 2.35: Историско 

движење на физичките и 

правните лица 

претплатници на 

широкопојасен пристап 

до интернет услуги во 

Македонија [Извор: 

Analysys Mason, АЕК, 

податоци од 

операторите, 2015 

година] 

 

Претплатниците само на широкопојасен интернет пристап изнесуваат помалку од 20% од вкупниот 

број на претплатници на широкопојасен интернет пристап за вториот квартал на 2014 година, што 

во главно е резултат на достапноста на пакети кои вклучуваат две услуги како што е пакетот со 

телефонски услуги и широкопојасен интернет пристап. Се очекува дека бројот на приклучоци само 

на широкопојасен интернет пристап да се намалува во иднина, во основа како резултат на пакетите 

кои нудат три услуги (широкопојасен интернет пристап, телефонски услуги и телевизија) и 

понудите кои вклучуваат со четири услуги (пакетот содржи телевизија, широкопојасен интернет 

пристап, фиксни телефонски услуги и мобилни телефонски услуги).   

 

Слика 2.36: Историско 

движење на 

приклучоците на 

физичките лица во 

Македонија [Извор: 

Analysys Mason, АЕК, 

податоци од 

операторите, 2015 

година] 
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Фиксната пенетрација на широкопојасниот интернет пристап во Македонија е на пониско ниво 

во однос на европските земји земени за споредба, освен од Словачка, како што е прикажано 

подолу на Слика 2.37. 

Слика 2.37:Споредба на фиксната пенетрација на широкопојасен пристап до интернет услуги, 2013 

година [Извор: TeleGeography, Analysys Mason, АЕК, податоци од операторите, 2015 година] 

 

Близу, Телекабел, ОНЕ, Кејблнет успеаа да го задржат своето учество на пазарот за 

широкопојасен пристап до интернет услуги, додека Македонски Телеком го губи своето 

пазарно учество во корист на помалите оператори.  

Во периодот од 2010 до 2013 година, пазарното учество на Македонски Телеком се намали за 5 

проценти поени, од 48% на 43%, додека помалите оператори (освен петте најголеми оператори) 

го зголемија нивното комбинирано пазарно учество за 4 процентни поени и достигнаа 17% во 

2013 година.   

 

Слика 2.38: Пазарно 

учество на главните 

оператори за 

широкопојасен 

интернет пристап 

во Македонија [Извор: 

Analysys Mason, АЕК, 

податоци од 

операторите, 2015 

година] 
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Бројот на DSL, кабловски и FWA приклучоци во Македонија исто така се намали во 

последните години, во главно како резултат на воведувањето на новата генерација на 

технологии за широкопојасен пристап до интернет услуги како што се FTTx (види Слика 2.39). 

Бројот на FTTH/B и LAN приклучоци како учество во вкупните приклучоци порасна од 3% во 

2009 година на 15% на крајот на 2013 година и се очекува овој тренд да продолжи и во 

периодот до 2023 година.  

 

Слика 2.39: 

Приклучоци до 

широкопојасен 

пристап до 

интернет услуги 

според технологија 

во Македонија [Извор: 

Analysys Мason, АЕК, 

податоци од 

операторите 2015 

година] 

 

ARPU на македонскиот пазар за широкопојасен интернет пристап остана на ниво од околу 630 

денари месечно (10,2 евра) во периодот од 2011 година до третиот квартал на 2014 година како што 

е покажано на  Слика 2.40. Сепак пазарниот ARPU за Македонија може да порасне во иднина како 

резултат на повисокиот проценет ARPU и пазарното учество на широкопојасен интернет пристап 

со голема брзина.   

 

Слика 2.40: ARPU за 

широкопојасен 

пристап до 

интернет услуги во 

Македонија [Извор: 

Analysys Mason, АЕК, 

податоци од 

операторите, 2015 

година] 

 

Забелешка: ARPU за 

2014 година се 

заснова на податоци 

од првите три 

квартали 
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Во однос на основните понуди за широкопојасен пристап до интернет услуги, операторите нудат 

или многу евтини понуди или поскапи понуди за поголема брзина; примерок од двата вида е 

прикажан на Слика 2.41. Многу понуди за широкопојасен пристап до интернет услуги се предмет 

на ограничување на големината на податоци кои може да се преземат од интернет на ниво 30GB 

месечно, освен FWA операторот SunWireless, кој нуди помала големина на податоци кои може да 

се преземат од интернет во текот на месецот. Доколку корисникот го надмине нивното месечно 

ограничување, во некои од понудите нивниот приклучок до широкопојасен интернет пристап може 

да ја намали брзината, или алтернативно од корисниците може да биде наплатен дополнителен 

надоместок за MB.   

Слика 2.41: Примерок од основните понуди за широкопојасен пристап до интернет услуги според 

брзина и технологија [Извор: Analysys Mason, веб страните на операторите, 2015 година] 

 

Сите понуди за широкопојасен пристап до интернет услуги со голема брзина кои се тековно 

достапни на пазарот имаат неограничена можност за користење на податоци. Цените за 

широкопојасен интернет пристап со голема брзина на три од петте главни оператори се повеќе 

од двојно поскапи во однос на нивните основни понуди за широкопојасен интернет пристап 

како што е покажано подолу на Слика 2.42. 
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Слика 2.42: Цени на примерок од понудите за широкопојасен пристап до интернет услуги со голема 

брзина според брзина и технологија [Извор: Analysys Mason,веб страни на операторите, 2015 година] 

 

2.5.2 Преглед на пазарот за мобилен широкопојасен пристап до интернет услуги 

Т-Мобиле беше првиот македонски оператор кој воведе LTE мрежа во декември 2013 година, 

по што следеа ВИП и ОНЕ во текот на летото 2014 година. 

2G мрежите покриваат 99,9% од населението и може да обезбедат само многу ограничени 

податоци за услугите преку EDGE технологијата. 3G технологијата овозможува мобилен 

широкопојасен пристап до интернет услуги со брзина на преземање на податоци до 42Mbit/s. 

Денес, покриеноста со 3G опфаќа 90% од населението, додека со 4G мрежи е покриено само 

40% од населението, но се во состојба да поддржат брзина на преземање на податоци до 

150Mbit/s. 

Слика 2.43: Брзина и покриеност со мобилна технологија, крај на 2014 година [Извор: АЕК, податоци од 

операторите, Analysys Mason, 2015 година] 

Технологија Покриеност (% од население) Назначена брзина на 

преземање на податоци 

2G 99.9% До 296kbit/s 

3G >90% До 42Mbit/s 

4G >40% До 150Mbit/s 

 

Бројот на претплатници на мобилен широкопојасен интернет пристап (што вклучува само 

претплата на податоци - на пр. адаптери, модеми и картички со податоци - и мобилни апарати 

оспособени со услуги за податоци) пораснаа од 110.000 во 2009 година на 1.000.000 во третиот 

квартал од 2014 година, што претставува пенетрација на населението од приближно 50%  (види 



Проект Мадрид  |  31 

Реф.бр.: 2001520-82 

Слика 2.44). Се очекува овој тренд да продолжи во иднина поттикнат од воведувањето на 4G во 

2014 година. 

 

Слика 2.44: 

Претплатници на 

мобилен широкопојасен 

пристап до интернет 

услуги (адаптер+апарат 

оспособен за податоци) 

во Македонија [Извор: 

АЕК, податоци од 

оператори, Analysys 

Mason, 2015 година]  

 

Забелешка:Процентот за 

2014 година е пресметан 

врз основа на 

податоците од првите 

три квартали 

 

Учеството на мобилен широкопојасен интернет пристап порасна од 5% во 2009 година на 43% 

во третиот квартал на 2014 година, како што е покажано подолу на Слика 2.45, и се очекува 

овој тренд да продолжи во годините кои доаѓаат како резултат на воведувањето на 4G. 

 

Слика 2.45: Мобилен 

приклучок за 

широкопојасен пристап до 

интернет услуги како 

учество во вкупниот број 

на мобилни приклучоци во 

Македонија [Извор: 

АЕК,податоци од 

операторите, Analysys 

Mason, 2015 година] 

 

Во 2013 година, пенетрацијата на мобилен широкопојасен интернет пристап во Македонија 

достигна 40% од населението и со тоа се наоѓа на дното во споредба со европските споредбени 
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податоци како што е покажано подолу на слика Слика 2.46. Во Европа, нивото на пенетрацијата 

на широкопојасен пристап до интернет услуги се движи од 50% до 100%.  

Слика 2.46: Споредба на пенетрацијата на мобилен широкопојасен пристап до интернет услуги 

[Извор: АЕК, податоци од операторите, Analysys Mason, 2015 година]  

 

Планови за мобилен широкопојасен интернет пристап само за податоци (Data-only) преку 4G се 

достапни во Македонија од 2014 година. Овие планови вклучуваат пристап до широкопојасни 

интернет услуги со голема брзина и најниската цена изнесува околу 300 денари за 3GB 

податоци. Треба да се има во предвид дека оваа понуда е споредлива со најевтината понуда за 

3G мобилен широкопојасен пристап до интернет услуги која ја има на пазарот, но со брзина 

која е пет пати поголема. Како што може да се види на Слика 2.47 подолу, 4G понудите за 

мобилен широкопојасен пристап до интернет услуги се конкурентни во споредба со 3G 

понудите што може да ги поттикне претплатниците да мигрираат од 3G понуди кон 4G понуди 

паралелно со порастот на покриеноста со 4G и ценовната прифатливост на мобилни телефони 

кои поддржуваат 4G. 



Проект Мадрид  |  33 

Реф.бр.: 2001520-82 

Слика 2.47: Примерок од понуди со цени за мобилен широкопојасен пристап до интернет услуги кои се 

моментално достапни во Македонија  [Извор: веб страните на операторите, Analysys Mason, 2015 

година] 

 

2.5.3 Фактори кои влијаат на развојот на пазарот за широкопојасен пристап до интернет 

услуги во Македонија  

Подолу се потенцирани основните фактори, кои беа нагласени од страна на главните 

македонски оператори, а кои имаат позитивно или негативно влијание на развојот на 

широкопојасниот пристап до интернет услуги со голема брзина. 

Фактори со 

позитивно влијание 

на развојот на 

пазарот за 

широкопојасен 

интернет пристап 

со голема брзина 

 Зголемена брзина на пристап до широкопојасни интернет услуги 

за иста цена со што се поттикнува користење на широкопојасен 

пристап до интернет услуги од страна на корисниците.   

 Намалени надоместоци за спектар кои македонските оператори 

мораат да ги плаќаат за нивните лиценци за спектар од страна на 

АЕК што им овозможи на операторите да имаат слободни 

парични средства за инвестиции во поставување на мрежа.  

Фактори кои имаат 

негативно влијание 

на развојот на 

пазарот за 

широкопојасен 

интернет пристап 

со голема брзина 

 Процесот за добивање на бараните дозволи за поставување на 

мрежа е сеуште премногу сложен. 

 Нема доволно податоци за сегашните подземни мрежи, што има 

негативно влијание на брзината на поставувањето и исто така ги 

демотивира операторите да ги делат нивните мрежи. 

 Сегашното ниво на големопродажните цени се перцепира како 

бариера за влез на алтернативни оператори на пазарот. 
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 Постои несигурност помеѓу операторите во однос на регулацијата 

на наредната генерација на мрежи (NGN). 

 Постои недостаток на поддршка за инвестиции од владата и 

државните/локалните власти. 

 Постои недостаток на контрола на нелегалните мрежи, што ја 

зголемува нелојалната конкуренција.   

 Недостатокот на регулација на OTT обезбедувачите на услуги, 

кои земаат се поголем дел од приходите на операторите.  

Препораки за тоа 

како може понатаму 

да се развива 

пазарот за 

широкопојасен 

интернет пристап 

со голема брзина во 

Македонија (како 

што беше нагласено 

од страна на 

операторите) 

 Да се прошири сегашната регулација на битстрим пристапот која 

би вклучувала и пристап до широкопојасни интернет услуги. 

 Да се вклучи пристап до широкопојасни интернет услуги како 

општа обврска при обезбедување на услуги (USO). 

 Да се намали ДДВ на телекомуникациските производи од 18% на 

5,5%. 

 Да се развие јавно-приватно партнерство и да се создадат 

иницијативи за јавни инвестиции во мрежи за широкопојасен 

пристап до интернет услуги со голема брзина. 

 Да се поттикне делење на инфраструктурата во рамки на секторот 

за телекомуникации и со другите сектори како што е 

железничкиот сектор, секторот за автопатишта и сл. 

 Да се развие географски регулаторен пристап со цел да се 

промовираат инвестиции во широкопојасен пристап до интернет 

услуги во рурални и далечни области.  

 Да се поттикне создавање на македонски содржини, онлајн 

плаќање и е-општество што ќе влијае на зголемувањето на 

вредноста на интернетот за потрошувачите во Македонија. 
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3 Оценка на побарувачката за широкопојасен пристап до 

интернет услуги во Македонија  

Во ова поглавје е прикажана оценката на побарувачката за широкопојасен пристап до интернет 

услуги во Македонија. Поглавјето ги содржи следните делови: 

 Точка 3.1 во која е дефиниран широкопојасниот пристап до интернет услуги и 

широкопојасниот пристап до интернет услуги со голема брзина 

 Точка 3.2 во која е прикажана користената методологија за проектирање на побарувачката 

за широкопојасниот пристап до интернет услуги во Македонија 

 Точка 3.3 во која е оценето движењето на побарувачката за широкопојасен пристап до 

интернет услуги  

 Точка 3.4  го оценува движењето на приходите од широкопојасен пристап до интернет 

услуги. 

3.1 Дефиниција на широкопојасен пристап до интернет услуги 

Дефиницијата на широкопојасен пристап до интернет услуги може значително да се разликува 

помеѓу земји и оператори. Основите дефиниции кои ги идентификувавме за време на нашето 

истражување се резимирани подолу: 

ЕК
4
  Поврзување на интернет кое овозможува преземање на податоци 

(download) со брзина од најмалку 144kbit/s. Од јануари 2014 година, 

проценето е дека брзината на најголем дел од фиксните широкопојасни 

линии во ЕУ е 2Mbit/s или повеќе. 

ОЕЦД Фиксен (жичен) широкопојасен пристап до интернет услуги и 

безжичен широкопојасен пристап до интернет услуги вклучува DSL, 

кабел, оптички кабел, сателит, земјен фиксен безжичен пристап до 

услуги и земјен мобилен безжичен пристап до услуги со брзина на 

преземање на податоци поголема од  256kbit/s. 

ITU World 

Telecommunication/

ICT Индикатори  

за 

информатичките 

комуникациски 

технологии (WTI)
5
 

Вкупниот број на претплати на фиксен (жичен) широкопојасен пристап 

до интернет услуги се однесуваат на претплати за голема брзина на 

пристап до Интернет на јавни места (TCP/IP приклучок), со брзина на 

преземање еднаква или поголема од 256kbit/s. Ова може да вклучува 

на пример кабелски модем, DSL, оптика до дома (FTTH) / зграда 

(FTTB) и други фиксни (жичени) претплати за широкопојасен пристап 

интернет услуги. 

                                                      
4
  Извор: Имплементација на регулаторната рамка на ЕУ за електронски комуникации - јули 2014 година 

5
  Види https://www.itu.int/ITU-D/ict/material/TelecomICT_Indicators_Definition_March2010_for_web.pdf 
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Во насока на овој проект, ние ја прифативме дефиницијата на ЕК т.е. поврзување на интернет 

кое овозможува преземање на податоци (download) со брзина од најмалку 144kbit/s, и 

претпоставивме дека бројот на претплатници на широкопојасен пристап до интернет услуги 

кои се објавени од страна на македонските оператори и АЕК се во согласност со оваа 

дефиниција.   

Слика 3.1 ја прикажува назначената и реалната брзина на преземање на податоци (download) и 

прикачување на податоци (upload) за различни типови жичени технологии. Треба да се има во 

предвид дека реалната брзина зависи од повеќе параметри вклучувајќи и дизајн на мрежата (на 

пр. однос на натпреварување - потенцијално максимален број корисници во исто време) и може 

значително да се разликува помеѓу различни оператори и различни земји.   

Слика 3.1: Назначена и реална брзина за преземање и прикачување на податоци за различни жичани 

технологии [Извор: Analysys Mason, ITU, DegroupTest, CableLabs] 

Технологија Назначена 

брзина на 

презeмање на 

податоци (Mbit/s) 

Реална брзина 

на преземање на 

податоци (Mbit/s) 

Назначена 

брзина за 

прикачување на 

податоци (Mbit/s) 

Реална брзина 

на прикачување 

на податоци 

(Mbit/s) 

ADSL/ADSL2+ До 8Mbit/s 

(ADSL) 

До 24Mbit/s 

(ADSL2+) 

Во голема мера 

зависи од 

должината на 

линијата 

До 1Mbit/s 

(ADSL) 

До 3Mbit/s 

(ADSL2+) 

Во голема мера 

зависи од 

должината на 

линијата 

Кабелска До 38Mbit/s 

(DOCSIS2) 

До 160Mbit/s 

(DOCSIS3) 

Некои студии (на 

пр. од Ofcom) 

покажуваат дека 

кабелската 

технологија 

испорачува 80% 

од назначената 

брзина 

До 27Mbit/s 

(DOCSIS2) 

До 120Mbit/s 

(DOCSIS3) 

Некои студии (на 

пр. од Ofcom) 

покажуваат дека 

кабелската 

испорачува 80% 

од назначената 

брзина 

FTTC/VDSL До 100Mbit/s Брзината 

значително 

опаѓа со 

растојанието. Во 

Обединетото 

Кралство, ВТ 

обезбедува 

пакети од 

80Mbit/s, но 

корисниците 

добиваат само 

~70Mbit/s 

– Брзината 

значително 

опаѓа со 

растојанието. Во 

Обединетото 

Кралство, ВТ 

обезбедува 

пакети од 

20Mbit/s, но 

корисниците 

добиваат само 

~15Mbit/s 

Оптичка (FTTH) До 1000Mbit/s 

(ограничен само 

од опремата на 

мрежата) 

Достапни се 

ограничени 

податоци - се 

очекува многу 

подобра 

ефикасност од 

бакарот 

До 1000Mbit/s 

(ограничен само 

од опремата на 

мрежата) 

Достапни се 

ограничени 

податоци - се 

очекува многу 

подобра 

ефикасност од 

бакарот 
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Релативната назначена и реалната брзина за преземање на податоци (download) кај безжичните 

технологии, е прикажана во табелата подолу. 

Слика 3.2: Назначена и реална брзина за преземање и прикачување на податоци со безжична 

технологија [Извор: Analysys Mason, CDG, WiMAX Forum, Ericsson, ABI research, Qualcomm] 

Технологија Назначена 

брзина на 

преземање на 

податоци 

(Mbit/s) 

Реална брзина 

на преземање 

на податоци 

(Mbit/s) 

Назначена 

брзина на 

прикачување на 

податоци 

(Mbit/s) 

Реална брзина 

на прикачување 

на податоци 

(Mbit/s) 

EDGE До 296kbit/s ≈ 100kbit/s До 296kbit/s ≈ 100kbit/s 

W-CDMA (UMTS) До 384kbit/s ≈ 140kbit/s До 384kbit/s ≈ 100kbit/s 

HSPA До 14.4Mbit/s ≈ 2–3Mbit/s До 5.8Mbit/s < 700kbit/s 

HSPA+ До 42Mbit/s ≈ 4–6Mbit/s До 11.5Mbit/s ≈ 1–2Mbit/s  

LTE До 100Mbit/s ≈ 10–20Mbit/s До 50Mbit/s ≈ 5–10Mbit/s 

 

Според тоа, сметаме дека следните технологии ги сочинуваат широкопојасните услуги за 

интернет пристап: DSL, кабелска, WiMAX, сателитска, FTTC, FTTH, HSPA, HSPA+ и LTE. 

Во контекст на оваа студија и во согласност со политиката на Европската Комисија, ние ќе ги 

земеме во предвид технологиите за кои сметаме дека се во состојба да испорачаат 

широкопојасен пристап до интернет услуги со голема брзина, како што се: кабелски DOCSIS 3, 

FTTC, FTTH и LTE; во главно овие технологии можат да испорачаат брзина над 30Mbit/s, што е 

во согласност со дефиницијата на Европската Комисија за широкопојасен пристап до интернет 

услуги со голема брзина. 

Забележавме дека во насока на оваа студија, во претплатници на мобилен широкопојасен 

пристап до интернет услуги се вклучени приклучоци кон мобилни податоци преку USB модем, 

картици со податоци, MiFi рутери или вградени модули како и пристап преку мобилен телефон 

и користење на мобилниот телефон како модем.   

3.2 Методологија на алатките за проектирање 

Информација за оценка на влијанието на различни фактори врз прифаќањето на 

широкопојасниот пристап до интернет услуги во Македонија беше обезбедена преку развој на 

две алатки за проектирање. Овие модели се: 

 модел за проектирање на фиксен широкопојасен пристап до интернет услуги
6
 и  фиксен 

широкопојасен пристап до интернет услуги со голема брзина 

 модел за проектирање на мобилни услуги и мобилен широкопојасен пристап до интернет 

услуги. 

                                                      
6
  Фиксен широкопојасен пристап до интернет услуги го претставува вкупниот број на приклучоци на широкопојасен 

пристап до интернет услуги вклучувајќи основен и широкопојасен пристап до интернет со голема брзина. 
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Заедничка карактеристика на овие две алатки за проектирање е дека тие зависат од 

економетриска анализа на податоците кои се извлечени од временски серии и меѓусекторски 

податоци на 29 земји (целосна листа на земјите е прикажана во Прилог В од овој извештај) за 

идентификација и квалификација на влијанието на различни детерминанти врз побарувачката 

за фиксен широкопојасен пристап до интернет услуги со голема брзина и мобилен 

широкопојасен пристап до интернет услуги. Целта на економетриската анализа е: 

 помага да се идентификуваат детерминантите на побарувачката кои ќе бидат вградени во 

моделот за проекција 

 се користи за да се процени вредноста на параметрите кои ќе ја определат големината на 

влијанието на детерминантите на побарувачката при промена на побарувачката за фиксен 

широкопојасен пристап до интернет услуги; вредностите на овие параметри се особено 

значајни како влезна големина за алатките за проектирање. 

Економетриската анализа која ја поддржува оваа алатка за проекција е опишана во Прилог А. 

Структурата и операциите на овие алатки се опишани во следните точки. 

3.2.1 Модел за проекција на фиксен широкопојасен пристап до интернет услуги 

Сликата 3.3 ги прикажува клучните елементи на моделот за проектирање на фиксниот 

широкопојасен пристап до интернет услуги и текот на информации помеѓу овие елементи. 

Слика 3.3: Модел за проекција на фиксен широкопојасен пристап до интернет услуги [Извор: Analysys 

Mason, 2015 година] 
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Прв чекор е внесување на релеватните влезни податоци во моделот за проекција како што е 

покажано на сликата погоре. Овие влезни податоци се: 

 проекција на детерминантите на страна на побарувачката за фиксен широкопојасен пристап 

до интернет услуги (вклучувајќи основен и широкопојасен пристап до интернет услуги со 

голема брзина) 

 табела со параметри на детерминантите на страната побарувачката за фиксен 

широкопојасен пристап до интернет услуги  

 табела со параметри на детерминантите на побарувачката за фиксен широкопојасен пристап 

до интернет услуги со голема брзина. 

Овие податоци се првично обработени во: 

 модулот за проекција на пенетрацијата на фиксен широкопојасен пристап до интернет 

услуги 

 модулот за проекција на пенетрацијата на фиксен широкопојасен пристап до интернет 

услуги со голема брзина. 

Резултатот од овие два модула, заедно со податоците обезбедени при проекцијата на 

детерминантите на побарувачката за фиксен широкопојасен пристап до интернет услуги, потоа 

се комбинираат во интегрираниот модул за проекција на широкопојасен пристап до интернет 

услуги за да го произведат резултатот од моделот: 

 проекција на фиксен широкопојасен пристап до интернет услуги со голема брзина. 

 проекција на фиксен широкопојасен пристап до интернет услуги. 

Овие резултати се состојат од годишната проекција на побарувачката за фиксен широкопојасен 

пристап до интернет услуги и фиксен широкопојасен пристап до интернет услуги со голема 

брзина помеѓу 2015 и 2023 година.
7
 Фиксен широкопојасен пристап до интернет услуги со 

голема брзина се однесува на интернет приклучок кој е во состојба да поддржи брзина на 

преземање на податоци над 30Mbit/s, што е овозможено од мрежата за пристап преку фиксни 

линии, додека фиксниот широкопојасен пристап до интернет услуги е збир од побарувачката за 

широкопојасен пристап до интернет услуги со голема брзина и основниот широкопојасен 

пристап до интернет услуги.  

Овие резултати потоа се враќаат во моделот. Ова го одразува фактот дека детерминантата која 

влијае на побарувачката за фиксен широкопојасен пристап до интернет услуги во дадена 

година е земена во предвид и во следната година, па според тоа пенетрацијата на 

широкопојасен пристап до интернет услуги во годината n влијае на пенетрацијата на 

широкопојасен пристап до интернет услуги во годината n+1.    

Трите модули, во кои моделот за проекција на фиксен широкопојасен пристап до интернет 

услуги е поделен, се опишани подолу. 

                                                      
7
  Треба да се напомене дека проекциите за 2014 година беа проценети врз основа на делумно доставените 

податоци (помеѓу 6 и 10 месеци во зависност од видот на податоците и операторот). 
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Модул за проекција на пенетрацијата за фиксен широкопојасен пристап до интернет услуги 

Овој модел ги опфаќа детерминантите на страната на побарувачката и вредностите на параметрите 

за проекција на пенетрацијата на фиксен широкопојасен пристап до интернет услуги како процент 

од вкупниот број на домаќинства во Македонија. Оваа проекција е пресметана со користење на 

логистичка (logistic) функција како што е прикажано подолу на Слика 3.4 за една детерминанта на 

побарувачка; една од причините за користење на логистичка функција е што го моделира 

прифаќањето на широкопојасен пристап до интернет услуги како динамичен процес. 

 

Слика 3.4: Пример на 

логистичка функција 

искористена за 

проекција на 

пенетрацијата на 

фиксен 

широкопојасен 

пристап до 

интернет услуги 

[Извор: Analysys 

Mason, 2015 година] 

 

Сликата погоре покажува дека логистичката функција има форма на S буквата, што го претставува 

животниот циклус на услугите: 

 По воведувањето на услугата за широкопојасен пристап до интернет, стапката на 

прифаќање на услугата може да биде ниска колку што е мал бројот на ‘први корисници 

(early adopters)’ кои ја прифаќаат услугата. Ова е претставено со рамната линија на левата 

страна од кривата.  

 Потоа прифаќањето на услугата за широкопојасен пристап до интернет се зголемува и 

забрзува како што услугата за широкопојасен пристап до интернет станува популарна и 

најголем дел од потрошувачите почнуваат да ја користат. Ова е стрмниот, централен дел од 

кривата.  

 Стапката на прифаќање на услугата за широкопојасен пристап до интернет се забавува како 

што побарувачката станува заситена, и само мал број на ‘неупатени корисници (laggards)’ 

остануваат да ја прифатат услугата. Ова е претставено со зарамнување на кривата на десната 

страна од логистичката крива, со оглед на тоа дека речиси сите домаќинства ја имаат прифатено 

и ја употребуваат услугата за широкопојасен пристап до интернет.  

Според тоа, важна карактеристика на логистичката функција е дека поставува најниска и 

највисока вредност на нивото на пенетрацијата на широкопојасен пристап до интернет услуги. 
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Ова значи дека моделот не може да проектира нереални нивоа на пенетрација на фиксен 

широкопојасен пристап до интернет услуги, како што е пенетрација која е помала од нула (или 

пенетрација од претходната година) или ниво на пенетрација на фиксен широкопојасен пристап 

до интернет услуги која е поголема од 100% од домаќинствата во Македонија.  

Слика 3.4 ја илустрира логистичката функција за една детерминанта на страна на 

побарувачката. Модулот за проекција на фиксен широкопојасен интернет пристап вклучува 12 

детерминанти на страната на побарувачката, и се користи следнава логистичка равенка за да се 

пресмета побарувачката како процент од домаќинствата: 
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е процент од големината на сите домаќинства, во овој случај кои користат 

фиксен широкопојасен пристап до интернет услуги, што е функција од детерминантите на 

побарувачката претставени преку променливите 
   
x

1
x

k
 

 бројот на променливи, кој во овој случај е k=13, е поголем од бројот на детерминанти на 

страната на побарувачката (12) затоа што една детерминанта на страната на побарувачката е 

функција од две променливи 

 функцијата  e  е експоненцијална фунцкија 

 
   
b

1
b

k
се параметри на моделот, кои се проценети со користење на економетриски анализи, 

кои се опишани во Прилог Г 

 a  е константа на моделот. 

Детален приказ на различните детерминанти 
   
x

1
x

k
 е даден во Точка  3.2.2  

Модул за проекција на пенетрацијата за фиксен широкопојасен пристап до интернет услуги 

со голема брзина 

Овој модул ги зема во предвид податоците за детерминантите на страната на побарувачката и 

вредностите на параметрите за да ја проектира пенетрацијата на широкопојасен пристап до 

интернет услуги со голема брзина како процент од домаќинствата во Македонија кои влегуваат 

во рамките на областа покриена со фиксен широкопојасен пристап до интернет услуги со 

голема брзина. Како и за модулот за  фиксен широкопојасен пристап до интернет услуги кој 

што е дискутиран погоре, и во овој случај проекцијата е направена преку пресметка на 

логистичка функција, како што е илустрирано на Слика 3.5 за еден показател на страната на 

побарувачката. 
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Слика 3.5: Пример на 

логистичка функција 

која се користи за да 

се проектира 

пенетрацијата на 

фиксен 

широкопојасен 

пристап до 

интернет услуги 

[Извор: Analysys 

Mason, 2015 година] 

 

 

Разликата помеѓу оваа логистичка фунција и онаа на модулот на фиксен широкопојасен 

пристап до интернет услуги опишана погоре е тоа што модулот на фиксен широкопојасен 

пристап до интернет услуги поставува граница на побарувачката за таа да биде помала од 

вкупниот број на домаќинства во Македонија, додека модулот за фиксен широкопојасен 

пристап до интернет услуги со голема брзина поставува граница на побарувачката за таа да 

биде помала од бројот на домаќинствата кои се наоѓаат во рамките на областа покриена со 

фиксен  широкопојасен пристап до интернет услуги со голема брзина. Другата разлика помеѓу 

овие два модули се однесува на различните вредности на главните параметри.    

Интегриран модул за проекција на фиксен широкопојасен пристап до интернет услуги и 

фиксен широкопојасен пристап до интернет услуги со голема брзина 

Овој модул го зема во предвид процентот пресметан од страна на модулот за пенетрација на 

фиксен широкопојасен пристап до интернет услуги заедно со вкупниот број на домаќинства во 

Македонија за да ја пресмета побарувачката за  фиксен широкопојасен пристап до интернет 

услуги. Исто така, го зема процентот пресметан од страна на пенетрација на фиксен 

широкопојасен пристап до интернет услуги со голема брзина заедно со вкупниот број на 

домаќинства кои се наоѓаат во област која е покриена со фискен широкопојасен пристап до 

интернет услуги со голема брзина во Македонија за да ја пресмета побарувачката за  фиксен 

широкопојасен пристап до интернет услуги со голема брзина. Оваа повратна врска го 

претставува фактот дека побарувачката во одредена година  исто така е фактор или 

детерминанта на побарувачката која влијае на нивото на побарувачката во следната година.    

3.2.2 Детерминанти на побарувачката за фиксен широкопојасен пристап до интернет услуги и 

фиксен широкопојасен пристап до интернет услуги со голема брзина  

Детерминантите на побарувачката ги претставуваат оние фактори или променливи за кои се 

смета дека влијаат врз прифаќањето на услуги за фиксен широкопојасен пристап до интернет.  
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Критериум за селекција на детерминанти на побарувачката 

Во моделот за проекција користевме три критериуми за селекција на детерминантите на 

побарувачката: 

 Економската логика за вклучување на одредена детерминанта на побарувачката 

 Достапност на историски податоци и проекции за да се формира временска серија, и 

 значењето на детерминантата на побарувачката при објаснувањето на побарувачката за 

услуги за широкопојасен пристап до интернет како што е идентификувана во 

економетриската анализа за побарувачка на фиксен широкопојасен пристап до интернет 

услуги. 

Во однос на првиот критериум кој е наведен погоре, многу е значајно да има економска логика 

за вклучување на одредена детерминанта на побарувачката во моделот. На пример, 

економската теорија, заедно со други економетриски анализи на побарувачката за фиксен 

широкопојасен пристап до интернет услуги, укажува дека приходот на потрошувачот и 

оценетата цена за широкопојасен пристап до интернет услуги треба да биде вклучена во 

моделот.  Исто така, значаен фактор на страната на понудата кој ќе влијае на побарувачката ќе 

биде големината на покриеноста со мрежа. Сепак, вклучувањето на непотребни променливи во 

моделот (како што е на пример нивото на врнежи ‘rainfall’) само затоа што економетриската 

анализа преку користење на историски податоци може да укаже дека постои поврзаност помеѓу 

таа променлива и побарувачката за широкопојасен пристап до интернет услуги, ја доведува во 

прашање довербата кон моделот како алатка за проекција.  

Во однос на вториот критериум наведен погоре, со оглед на тоа дека целта на моделот е да се 

проектира побарувачката за фиксен широкопојасен пристап до интернет услуги во Македонија 

во следните десет години, значајно е да постојат: 

 историски временски сериии за секоја детерминанта на побарувачката за секоја земја која е 

вклучена во примерокот за споредба, со цел да се процени вредноста на соодветниот 

параметар на моделот со користење на економетриски техники  

 историски временски серии за детерминантата на побарувачка во Македонија, со цел 

калибрација на моделот на проекција, и 

 проекција на временски серии за истите податоци за Македонија за следните десет години.   

Особено, ако има достапни историски податоци а нема достапни проектирани податоци, тогаш 

податоците не биле вклучени во моделот, со оглед на тоа дека не можат да се употребат за 

проекција на широкопојасниот пристап до интернет услуги. На пример, приходот на 

потрошувачот е детерминанта на побарувачката која беше вклучена во моделот. Две опции беа 

разгледани за мерење на приходот на потрошувачот: (i) БДП по глава на жител, и (ii) бруто 

национален приход (БНП) по глава на жител. И покрај тоа што двете мерки на приходот се 

користат во различни економетриски студии за историската побарувачка за широкопојасен 

пристап до интернет услуги, фактот дека Светска Банка не објавува проекции на БНП по земја, 

особено за Македонија, значи дека БНП не може да користи во моделот за проекција на фиксен 

широкопојасен пристап до интернет услуги.  
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Од друга страна, пак Светска Банка објавува проекции на БДП за секоја земја од 2015 до 2024 

година, вклучувајќи ја и Македонија. Според тоа, во овој случај БДП по глава на жител ќе биде 

користена како мерка за приходот на потрошувачот.  

Третиот и последен критериум кој што е наведен погоре е подетално објаснет во Прилог В.3.1. 

Клучната поента тука е дека фактор кој е разгледан при селекција на детерминантата на 

побарувачката е резултат на економетриска анализа и има висока корелација со резултатот од 

проекцијата. Особено е значајно проценетите параметри да се во согласност со економската 

теорија и други студии. На пример, параметарот за проценка на цената претпоставува дека 

побарувачката за широкопојасен пристап до интернет услуги ќе се зголеми (намали) со 

намалување (зголемување) на цената, или дека проценетиот параметар претпоставува дека 

побарувачката за широкопојасен пристап до интернет услуги ќе се зголеми (намали) со 

зголемувањето (намалувањето) на БДП по глава на жител.        

Детерминанти на побарувачката за фиксен широкопојасен пристап до интернет услуги   

Детерминантите на побарувачката претставени преку променливите 
   
x

1
x

k
 вклучени во моделот 

се резимирани во следната табела. 

Слика 3.6: Детерминанти на побарувачката претставени преку променливите 
   
x

1
x

k
вклучени во моделот 

[Извор: Analysys Mason, 2015 година] 

Променлива Опис 

Број на домаќинства во 

Македонија 

 Ова ја определува горната граница на фиксни приклучоци на 

широкопојасен интернет пристап, каде вкупниот број на фиксни 

приклучоци на широкопојасен интернет пристап е збир на 

приклучоците на фиксен широкопојасен интернет пристап и 

фиксен широкопојасен интернет пристап со голема брзина 

 Горната граница на бројот на приклучоци за фиксен 

широкопојасен интернет пристап со текот на времето ќе се 

зголемува како што ќе се зголемува бројот на домаќинства 

 

Пенетрација на фиксен 

широкопојасен пристап до 

интернет услуги и фиксен 

широкопојасен пристап до 

интернет услуги со голема 

брзина во претходните години 

 Карактеристика на структурата на моделот за проекција е дека 

користи информации за нивото на пенетрацијата за фиксен 

широкопојасен интернет пристап и за фиксен широкопојасен 

интернет пристап со голема брзина во претходните години со цел да 

ја проектира побарувачката за фиксен широкопојасен интернет 

пристап и за фиксен широкопојасен интернет пристап со голема 

брзина во следната година 

 

Процент од домаќинствата кои 

се покриени со мрежа за 

фиксен широкопојасен пристап 

до интернет услуги со голема 

брзина 

 Ова е процентот на домаќинства кои ќе имаат пристап со мрежа 

за широкопојасни интернет услуги со голема брзина 

 Резултатот од овој процент и бројот на домаќинства во 

Македонија претставуваат горна граница на бројот на приклучоци 

на фиксен широкопојасен интернет пристап со голема брзина  

 Горната граница на бројот на приклучоци на фиксен широкопојасен 

интернет пристап со голема брзина ќе расте како што ќе расте 

покриеноста со мрежа за широкопојасен интернет пристап со 

голема брзина  
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Достапност на мрежа за 

фиксен широкопојасен пристап 

до интернет услуги со голема 

брзина  

 Ова е бинарна променлива ‘dummy variable’ вклучена во моделот 

која е прикажана како ‘1’ ако мрежата за фиксен широкопојасен 

интернет пристап со голема брзина е достапна да обезбеди 

услуги, и ‘0’ ако не е 

 Во случајот на моделот за проекција за Македонија, оваа 

променлива е прикажана со ‘1’ со оглед на тоа дека услугите за 

фиксен широкопојасен интернет пристап се достапни во 

Македонија од 2011 година  

ARPU за фиксен 

широкопојасен пристап до 

интернет услуги 

 Ова е мерка за просечната цена на основен фиксен 

широкопојасен интернет пристап и фиксен широкопојасен 

интернет пристап со голема брзина 

 ARPU е месечниот просечен приход по корисник 

ARPU за фиксен 

широкопојасен пристап до 

интернет услуги со голема 

брзина 

 Ова е ARPU за фиксен широкопојасен интернет пристап со голема 

брзина 

 Ова е мерка за цената на услугите за фиксен широкопојасен 

пристап до интернет со голема брзина 

Процент на домаќинствата кои 

се урбани 

 Ова е процент на сите домаќинства кои се лоцирани во 

урабнизирани подрачја 

Процент од населението кое е 

урбано 

 Ова е процент на населението кое живее во урбанизирани 

подрачја 

Број на луѓе во едно 

домаќинство 

 Ова е просечниот број на луѓе кои живеат во рамки на едно 

домаќинство 

БДП по домаќинство  Ова е мерка за просечниот приход по домаќинство 

Потрошувачка по домаќинство  Ова е мерка за просечните трошоци на потрошувачот по 

домаќинство 

Процент од населението со 

средни или напредни интернет 

вештини 

 Ова е мерка за нивото на интернет вештини и познавања на 

населението 

Процент од населението кое 

никогаш не користело 

интернет 

 Ова е мерка за употребата на интернет од страна на населението 

Достапност на LLU   Ова е бинарна променлива ‘dummy variable’ вклучена во моделот 

која е еднаква на ‘1’ ако регулиран LLU е достапен, и ‘0’ ако не е 

 Во случајот на моделот за проекција за Македонија, оваа 

променлива е прикажана со ‘1’ со оглед на тоа дека LLU е 

достапен во Македонија од 2005 година 

Број на години од воведување 

на LLU 

 Ова е бинарна променлива ‘dummy variable’ вклучена во моделот 

која ги пресметува годините откако регулиран LLU  е прв пат 

воведен на пазарот 

 Во случајот на моделот за проекција за Македонија, оваа 

променлива расте за една единица секоја година откако LLU е прв 

пат воведен во 2005 година, па според тоа на почетокот на 

периодот за проекција во 2015 година неговата вредност е 1, а 

неговата вредност ќе биде 18 на крајот на периодот на проекција  

(2023) 
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Параметри на детерминантите на побарувачката за фиксен широкопојасен пристап до 

интернет услуги 

Вредноста на параметрите на детерминантите на побарувачката 
   
b

1
b

k
 ја определуваат големината 

на влијанието на детерминантата врз побарувачката за фиксен широкопојасен пристап до интернет 

услуги. Во случај на проекција на фиксен широкопојасен пристап до интернет услуги, проценката 

на вредноста на параметрите поврзани со погорната листа на детерминанти на побарувачката, како 

што се определи во економетриската анализа опишана во Прилог А и искористени во моделот за 

проекција, се прикажани на Слика 3.7. 

Слика 3.7: Параметри на детерминантите на побарувачката 
   
b

1
b

k
за проекција на фиксен 

широкопојасен пристап до интернет услуги [Извор: Analysys Mason, 2015 година] 

Детерминанти на побарувачката Вредност на параметарот 

Пенетрација на фиксен широкопојасен пристап до интернет услуги во 

претходната година 

2,1881 

ARPU за фиксен широкопојасен пристап до интернет услуги –0,0026455 

ARPU за фиксен широкопојасен пристап до интернет услуги со голема 

брзина 

–0,00041488 

Процент од населението покриено со мрежа за широкопојасен пристап 

до интернет услуги со голема брзина  

0,28015 

Достапност на мрежи за широкопојасен пристап до интернет услуги со 

голема брзина   

0,086332 

Процент на домаќинства кои се урбани -8,8142 

Процент од населението кое е урбано 9,8475 

Број на жители во домаќинство 0,92725 

БДП по домаќинство 1,3211E-06 

Потрошувачка по домаќинство 0,000011431 

Процент од населението со средни или напредни интернет вештини  0,35671 

Процент од населението кое никогаш не користело интернет –0,48895 

Број на години од воведување на LLU 0,014261 

 

Заклучоците кои можат директно да се извлечат со едноставно набљудување на горенаведените 

вредности на параметрите, во однос на влијанието на детерминантата на побарувачката врз 

побарувачката за широкопојасен пристап до интернет услуги, се ограничени. Ова е резултат на 

фактот дека моделот за проекција во неговата основа се заснова на логистичка функционална 

форма, како што е опишано погоре, што значи дека вредностите на параметрите се првенствено 

искористени за да се проектира  ‘logit’ од побарувачката за широкопојасен пристап до интернет 

услуги, каде што конкретно за овој модул ‘logit’ е логаритам од стапката на процентот на 

домаќинства со фиксен широкопојасен пристап до интернет услуги во однос на  процентот на 

домаќинства без фиксен широкопојасен пристап до интернет услуги.  
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Како што е објаснето во  Прилог А, логистичката функција (logistic) е трансформирана во логит 

(logit) функција со цел да помогне при проценка на параметрите за детерминантите на 

побарувачката.  

Сепак, ставање на знаци на параметрите (на пр. дали вредноста на параметарот има позитивен 

или негативен знак) укажува дали зголемувањето, на пример, на одредена детерминантна на 

побарувачката ќе предизвика зголемување или намалување на побарувачката за фиксен 

широкопојасен пристап до интернет услуги. На пример, негативниот знак на вредноста на 

параметарот ‘процентот од населението кое никогаш не користело интернет’ подрaзбира дека 

намалувањето на бројот на население кое никогаш не користело интернет ќе резултира со 

зголемена побарувачка за фиксен широкопојасен пристап до интернет услуги. Но, мора да се 

води грижа при толкувањето на насоката на причинско последователните односи. Негативниот 

знак, исто така, може да значи дека зголемувањето на пенетрацијата на фиксен широкопојасен 

пристап до интернет услуги ќе резултира во намалување на процентот на населението кое 

никогаш не користело интернет.        

Параметри на детерминантите на побарувачката за фиксен широкопојасен пристап до 

интернет услуги со голема брзина 

Како што веќе напоменавме, вредноста на параметрите на детерминантите на страната на 

побарувачката 
   
b

1
b

k
 ја определуваат големината на влијанието на детерминантата врз 

побарувачката за фиксен широкопојасен пристап до интернет услуги. Во случај на проекција на 

фиксен широкопојасен пристап до интернет услуги со голема брзина, проценката на вредноста на 

параметрите поврзани со погорната листа на детерминанти на побарувачката, како што се 

определени во економетриската анализа опишана во Прилог А и искористени во моделот за 

проекција, се прикажани на Слика 3.8. 

Слика 3.8: Параметри на детерминантите на побарувачката 
   
b

1
b

k
за проекција на фиксен 

широкопојасен пристап до интернет услуги со голема брзина [Избор: Analysys Mason, 2015 година]   

Детерминанти на побарувачката Вредност на 

параметарот 

Пенетрација на фиксен широкопојасен пристап до интернет услуги во 

претходната година 

4,1339 

ARPU за фиксен широкопојасен пристап до интернет услуги –0,0063899 

ARPU за фиксен широкопојасен пристап до интернет услуги со голема 

брзина 

–0,0063899 

Процент од населението покриено со мрежа за широкопојасен пристап до 

интернет услуги со голема брзина  

0,20879 

Достапност на мрежи за широкопојасен пристап до интернет услуги со 

голема брзина   

–2,5576 

Процент на домаќинства кои се урбани –15,895 

Процент од населението кое е урбано 52,926 

Број на жители во домаќинство 4,1614E-06 

БДП по домаќинство 0,000033949 
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Детерминанти на побарувачката Вредност на 

параметарот 

Потрошувачка по домаќинство 0,68444 

Процент од населението со средни или напредни интернет вештини –1,8833 

Процент од населението кое никогаш не користело интернет 2,6506 

Број на години од воведување на LLU –0,12218 

 

Понатаму, како што е наведено погоре, заклучоците, во однос на влијанието на детерминантата 

на побарувачката врз побарувачката за широкопојасен пристап до интернет услуги, кои  можат 

директно да се извлечат со едноставно набљудување на горенаведените вредности на 

параметрите е ограничена. Ова е резултат на фактот дека моделот за проекција во неговата 

основа се заснова на логистичка фунционална форма, што значи дека вредностите на 

параметрите се првенствено искористени за да се проектира ‘logit’ од побарувачката за 

широкопојасен пристап до интернет услуги со голема брзина. Сепак, како што е напоменато 

погоре, знакот на вредноста на параметарот (на пр. дали вредноста на параметарот има 

позитивен или негативен знак) укажува дали зголемувањето, на пример, на одредена 

детерминантна ќе предизвика зголемување или намалување на побарувачката за фиксен 

широкопојасен пристап до интернет услуги со голема брзина.  

Она што треба да се напомене во однос на вредностите на параметрите прикажани погоре на Слика 

3.9 е дека вредностите на ARPU за фиксен широкопојасен пристап до интернет услуги и за фиксен 

широкопојасен пристап до интернет услуги  со голема брзина се исти - т.е изнесуваат -0,0063899. 

Како што е прикажано во Прилог А, вредноста –0,0063899 е вредноста на ARPU за фиксен 

широкопојасен пристап до интернет услуги, додека проценетата вредност за фиксен широкопојасен 

пристап до интернет услуги со голема брзина е 0,02427.   

Причината зошто вредноста од –0,0063899 е искористена како параметар во моделот за 

проекција на фиксен широкопојасен пристап до интернет услуги со голема брзина, а не 

проценетата од 0,02427, е затоа што проценката на параметарот ARPU за фиксен 

широкопојасен пристап до интернет услуги со голема брзина е позитивна, додека ARPU во 

моделот е со цел да дејствува како апроксимација на цената за пристап. Тоа значи дека, со 

оглед на тоа дека ARPU е апроксимација на цената на пристап до широкопојасни интернет 

услуги, економската теорија и емпириските докази кои ја поддржуваат теоријата укажуваат 

дека зголемување (намалување) на цената за пристап ќе резултира со намалување 

(зголемување) на побарувачката за широкопојасен пристап до интернет услуги. Ова подразбира 

дека знакот на параметарот ARPU треба да биде негативен.      

Сепак, приходот вклучен во пресметката на ARPU за услуги за фиксен широкопојасен интернет 

пристап со голема брзина, ги вклучува, не само приходите за пристап до широкопојасни 

интернет услуги, туку и приходите кои се заработени од дополнителни услуги и пакети. Ова би 

ја објаснило позитивната вредност на економетриската проценка од 0,02427, која укажува на 

тоа дека пенетрацијата на фиксен широкопојасен интернет пристап и неговиот ARPU се 

позитивно корелирани.  
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Ова претпоставува дека побарувачката за фиксен широкопојасен пристап до интернет услуги 

пораснал со ARPU затоа што ARPU ги опфаќа приходите од голем број на дополнителни 

услуги, каде овие дополнителни услуги се зголемуваат со текот на времето.       

Ова значи дека проценетата вредност за ARPU  за фиксен широкопојасен интернет пристап со 

голема брзина не е соодветна апроксимација за цената за пристап до широпојасни интернет 

услуги со голема брзина. Во овој случај изгледа дека ARPU за фиксни широкопојсни интернет 

услуги е разумна алтернатива, ако земеме во предвид дека неговиот негативен знак е во 

согласност со економската теорија и е проценета со користење на достапните податоци. Ова 

претпоставува дека промената во ARPU за фиксни широкопојасни интернет услуги е паралелна 

со промената во цената за пристап до фиксни широкопојасни интернет услуги.   

3.2.3 Модел за проекција на мобилен широкопојасен пристап до интернет услуги 

Слика 3.9 ги покажува клучните елементи на моделот за проекција на мобилен широкопојасен 

пристап до интернет услуги и текот на информации помеѓу овие елементи.  

Слика 3.9: Модел за проекција на мобилен широкопојасен пристап до интернет услуги [Извор: Analysys 

Mason, 2015] 

 

Споредбата на овој дијаграм со соодветниот дијаграм од моделот за проекција на фиксен 

широкопојасен пристап до интернет услуги (види Слика 3.3) укажува на тоа дека општиот тек и 

организацијата на двата модела е слична, и покрај тоа што деталите се разликуваат. 

Проекцијата на мобилен широкопојасен интернет пристап започнува со податоци кои влегуваат 

во моделот во три области, кои се потенцирани на горната слика и опишани подолу: 
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 проекција на детерминантите на побарувачката за мобилни услуги 

 табела со параметри за детерминантите на побарувачката за мобилни услуги, и 

 табела со параметри за детерминантите на побарувачката за мобилен широкопојасен 

пристап до интернет услуги. 

Овие податоци првенствено се обработени во: 

 модулот за проекција на пенетрацијата на мобилните услуги, и  

 модулот за проекција на пенетрацијата на мобилен широкопојасен пристап до интернет 

услуги. 

Резултатот од овие два модула и  податоците обезбедени при проекцијата на детерминантите на 

побарувачката за мобилни услуги  се потоа комбинирани во интеграциониот модул за проекција на 

мобилниот широкопојасен пристап до интернет услуги за да го произведе резултатот од моделот: 

 проекција на побарувачката за мобилен широкопојасен пристап до интернет услуги 

 проекција на побарувачката за мобилни услуги. 

Овие резултати се во согласност со годишната проекција на побарувачката за вкупните мобилни 

услуги и услугите за мобилен широкопојасен интернет пристап за периодот од 2015 до 2023 година. 

Проекцијата на побарувачката за мобилен широкопојасен интернет пристап е примарна проекција 

за овие две, каде проекцијата на вкупната побарувачка за мобилни услуги служи за проверка и 

референтна точка.    

Моделот за проекција на мобилен широкопојасен пристап до интернет услуги се состои од три 

модули, кои се опишани подолу. 

Модул за проекција на пенетрацијата на мобилните услуги 

Овој модул ги зема во предвид податоците за детерминантите на побарувачката и вредностите 

на параметрите за проекција на пенетрацијата на мобилните услуги како процент од 1,5 

помножено со вкупното население во Македонија (со оглед на тоа дека регистрираната 

пенетрација во сите други земји е под 150%). Проекцијата е направена со користење на 

логистичката фукција за една детерминанта на побарувачката како што е прикажано на Слика 

3.10. 
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Слика 3.10: Пример на 

логистичка функција 

која се користи за 

проекција на 

пенетрацијата на 

мобилни услуги 

[Извор: Analysys 

Mason, 2015 година] 

 

Во овој случај, ограничувањето на побарувачката за мобилни услуги е ограничена за 1,5 

помножено со вкупното население во Македонија. Ова ограничување на бројот на мобилни 

апарати е поголемо од бројот на населението за да се рефлектира фактот дека потрошувачите 

може да поседуваат повеќе SIM картички. На пример, бројот на мобилни апарати кои 

моментално функционираат на пазарот е 1,13 помножено со бројот на населението во 

Македонија.    

Во логистичката функција слична на онаа која веќе ја опишавме за проекција на фиксниот 

широкопојасен интернет пристап во Македонија, беа вклучени шест детерминанти на 

побарувачката. 

Модул за проекција на пенетрацијата на мобилен широкопојасен пристап до интернет услуги  

Овој модул ги зема во предвид податоците за детерминантите на страната на побарувачката и 

вредностите на параметрите за да се проектира пенетрацијата на мобилниот широкопојасен 

пристап до интернет услуги како процент од населението во Македонија. Проекцијата е 

направена со помош на логистичка функција за една детерминанта на побарувачката, како што 

е прикажано на Слика 3.11. 



Проект Мадрид  |  52 

Реф.бр.: 2001520-82 

 

Слика 3.11: Пример на 

логистичка функција 

која се користи за 

проекција на 

пенетрацијата на 

мобилен 

широкопојасен 

пристап до 

интернет услуги 

[Извор: Analysys 

Mason, 2015 година] 

 

Побарувачката за мобилен широкопојасен пристап до интернет услуги е ограничена од бројот 

на населението. Се очекува големината на населението да го ограничи бројот на претплатници 

на мобилен широкопојасен интернет пристап затоа што не е вообичаено претплатниците да 

имаат повеќе SIM картички оспособени за пристап до мобилен широкопојасен пристап до 

интернет услуги, како што вообичаено e случај со претплатниците на мобилни услуги.     

Според тоа, осум детерминанти на побарувачката беа вклучени во логистичката функција, 

слична на онаа која е опишана во модулот на фиксен широкопојасен пристап до интернет 

услуги, за да се објасни пенетрацијата на мобилен широкопојасен интернет пристап во 

Македонија.  

Интеграционен модул за мобилни услуги и мобилен широкопојасен пристап до интернет услуги 

Овој модул го зема во предвид процентот пресметан од модулот за пенетрација на мобилни 

услуги и 1,5 помножено со бројот на население во Македонија за да се добие проекција на 

побарувачката за мобилни услуги. Исто така, го зема во предвид, процентот пресметан од 

модулот за пенетрација на мобилен широкопојасен интернет пристап и големината на 

населението за да се добие проекција на побарувачката за мобилен широкопојасен пристап до 

интернет услуги. Финалниот резултат од моделот е повторно вграден во проекцијата на 

детерминантите на побарувачката. Оваа повратна врска укажува на фактот дека побарувачката 

во одредена година е исто така фактор или детерминанта на побарувачката која ќе влијае на 

побарувачката и во следната година.     

3.2.4 Детерминанти на побарувачката за мобилни услуги и мобилен широкопојасен пристап до 

интернет услуги  

Детерминанти на побарувачка претставуваат оние фактори или променливи за кои се смета 

дека влијаат на прифаќањето на мобилните услуги и особено на услугите за широкопојасен 

пристап до интернет.  
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Критериуми за селекција на детерминанти на побарувачката 

Општиот критериум за селекција на овие детерминанти на побарувачката е ист како кај тие 

разгледани погоре за фиксниот широкопојасен пристап до интернет услуги. Тие се следните: 

 економската логика за вклучување на одредена детерминанта на побарувачката 

 достапност на историски податоци и проекции за да се формира временска серија, и 

 значењето на детерминантата на побарувачката при објаснувањето на побарувачката за 

услуги за широкопојасен пристап до интернет како што е идентификувана во 

економетриската анализа за побарувачка на фиксен широкопојасен пристап до интернет 

услуги. 

Детерминанти на побарувачката за мобилни услуги 

Детерминантите на побарувачката вклучени во моделот се прикажани во табелата подолу. 

Слика 3.12: Детерминанти на побарувачката вклучени во моделот [Извор: Analysys Mason, 2015 година] 

Променлива Опис 

Број на население во 

Македонија  

 Ова е горна граница на вкупниот број на приклучоци на мобилен 

широкопојасен интернет пристап и горната граница за 

претплатници на мобилни услуги е еднаква на 1,5 помножено со 

бројот на населението во Македонија 

Пенетрација на мобилен 

широкопојасен интернет 

пристап и мобилни услуги во 

претходната година 

 Карактеристика на структурата на моделот за проекција е дека 

користи информации за нивото на мобилни услуги и мобилен 

широкопојасен интернет пристап во претходната година со цел 

да ја проектира побарувачката за мобилни услуги и 

пенетрацијата на мобилен широкопојасен интернет пристап во 

следната година. 

ARPU за мобилни услуги  Ова е мерка за просечните цени за мобилни услуги и 

широкопојасни интернет услуги 

ARPU за мобилен 

широкопојасен пристап до 

интернет услуги 

 Ова е ARPU само за услугите за широкопојасен интернет 

пристап (на пр. апарати само за податоци (data-only devices)), кој 

се користи за да ја измери цената на мобилен широкопојасен 

интернет пристап 

Процент од населението кое е 

урбано 

 Ова е процент од вкупното население кое живее во урбани 

области 

БДП по глава на жител  Ова е мерка за просечниот приход по глава на жител 

Потрошувачка по глава на 

жител 

 Ова е просечна потрошувачка по глава на жител 

Процент од населението со 

средни или напредни интернет 

вештини   

 Ова е мерка за нивото на интернет вештини помеѓу населението 

Процент од населението кое 

никогаш не користело 

интернет 

 Ова е мерка за нивото на употреба на интернет помеѓу 

населението 
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Параметри на детерминантите на побарувачката за мобилни услуги  

Вредноста на овие параметри ја определува големината на влијанието на детерминантата врз 

побарувачката за мобилна претплата. Во случај на проекција на мобилни услуги, проценката на 

вредноста на параметрите поврзани со погорната листа на детерминанти на побарувачката, како 

што се определени во економетриската анализа опишана во Прилог А и искористени во моделот за 

проекција, се прикажани подолу на Слика 3.13. 

Слика 3.13: Параметри на детерминантите на побарувачката за проекција на мобилни услуги [Извор: 

Analysys Mason, 2015 година] 

Детерминанти на побарувачката Вредност на параметарот 

Пенетрација на мобилни услуги во претходната година 3,0178 

ARPU за мобилни услуги –0,0066904 

ARPU за мобилен широкопојасен интернет пристап 0,00093377 

Процент од населението кое е урбано 0,56439 

БДП по глава на жител 0,000001149 

Потрошувачка по глава на жител 0,000024685 

 

Потврдувајќи ја тезата изнесена погоре во врска со проценката на параметрите на 

детерминантите на побарувачката за фиксни услуги, можноста за извлекувањето на директен 

заклучок, преку едноставно набљудување на вредностите на параметрите, во однос на 

влијанието на детерминантата врз побарувачката за мобилни услуги, е ограничена. Ова е затоа 

што основата на моделот за проекција е базирана на логистичка фунционална форма, што значи 

дека вредностите на параметрите се првенствено искористени за да се проектира  ‘logit’ од 

побарувачката за мобилни услуги. Сепак, како што е напоменато погоре знакот на вредностите 

на параметрите (на пр. дали вредноста на параметарот има позитивен или негативен знак) 

укажува на тоа дали, да речеме раст на одредена детерминанта на побарувачката, ќе влијае на 

зголемување или на намалување на побарувачката за мобилен широкопојасен интернет 

пристап.  

Параметри на детерминантите на побарувачката за мобилен широкопојасен пристап до 

интернет услуги  

Вредноста на овие параметри на детерминантите на побарувачката ја определува големината на 

влијанието на детерминантата врз побарувачката за мобилен широкопојасен интернет пристап. Во 

случај на проекција на мобилен широкопојасен интернет пристап, проценката на вредноста на 

параметрите поврзани со погорната листа на детерминанти на побарувачката, определени во 

економетриската анализа опишана во Прилог А и искористени во моделот за проекција, се 

прикажани подолу на Слика 3.14. 



Проект Мадрид  |  55 

Реф.бр.: 2001520-82 

Слика 3.14: Параметри на детерминантите на побарувачката за проекција на мобилен широкопојасен 

пристап до интернет услуги [Извор: Analysys Mason, 2015 година] 

Детерминанти на побарувачката Вредност на параметарот 

Пенетрација на мобилни услуги во претходната година 2,2183 

ARPU за мобилни услуги –0,043142 

ARPU за мобилен широкопојасен интернет пристап –0,020584 

Процент од населението кое е урбано 18,365 

БДП по глава на жител 9,9823E-06 

Потрошувачка по глава на жител 0,000043985 

Процент од населението со средни или напредни интернет 

вештини  
2,2779 

Процент од населението кое никогаш не користело интернет –1,2764 

 

Како што е веќе напоменато погоре, можноста за извлекувањето на директен заклучок во однос 

на влијанието на детерминантата врз побарувачката за мобилен широкопојасен интернет 

пристап, преку едноставно набљудување на вредностите на параметрите, е ограничена. 

Повторно ова е заради фактот што во основа моделот за проекција е базиран на логистичка 

функционална форма, што значи дека вредностите на параметрите се првенствено искористени 

за да се проектира ‘logit’ од побарувачката за мобилни услуги.   

3.3 Прифаќање на широкопојасен пристап до интернет услуги  

Оваа точка ги презентира резултатите од нашата економетриска анализа за идната побарувачка 

за услуги за фиксен и мобилен широкопојасен интернет пристап во Македонија. Точноста на 

овие резултати беше потврдена преку проверка со bottom-up моделот кој беше направен врз 

основа на деталните пазарни податоци
8
 во однос на покриеноста, пенетрацијата и приходите за 

различни технологии. Конечно двете наши претпоставки врз кои се потпира bottom-up моделот 

за побарувачка и резултатите од економетриската анализа се споредени со податоците од 18 

европски земји. 

3.3.1 Претплатници на фиксен широкопојасен пристап до интернет услуги 

Се проценува дека бројот на претплати на фиксен широкопојасен интернет пристап во 

Македонија ќе се зголеме од околу 344.000 во 2013 година (56% од домаќинствата) на околу 

496.000 во 2023 година (76% од домаќинствата).
9
 Ова претставува зголемување од 44% на 

бројот на претплати, што се должи на скромниот пораст на бројот на домаќинства и 

зголемување на учеството на домаќинства кои се претплатници. Исторското и проектираното 

движење на претплатници на фиксен широкопојасен интернет пристап во Македонија е 

претставено подолу на Слика 3.15. 

                                                      
8
  Обезбедени од АЕК и главните македонски оператори. 

9
  Овие слики ги вклучуваат и приклучоците на правните лица. 
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Слика 3.15: Движење на претплатниците на фиксен широкопојасен интернет пристап и 

пенетрацијата во Македонија [Извор: Analysys Mason, АЕК, податоци од оператпорите, 2015 година] 

 

Слика 3.16 и Слика 3.17 подолу ги прикажува нивоата на пенетрација на фиксен широкопојасен 

интернет пристап во Македонија во споредба со тековното ниво на пенетрација во останатите 

европски земји. Како што може да се види на следните графикони, Македонија се наоѓа помеѓу 

земјите со најниско ниво на пенетрација во Источна Европа и значително заостанува зад 

земјите од Западна Европа кои се вклучени во примерокот за споредба. До 2023 година, 

проценуваме дека пенетрацијата на фиксен широкопојасен интернет пристап во Македонија ќе 

биде на повисоко ниво од тековните нивоа во сите земји од Источна Европа и во некои од 

земјите од Западна Европа.   
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Слика 3.16: Споредба на пенетрацијата на фиксен широкопојасен интернет пристап, 2013 година 

[Извор: Analysys Mason, 2015 година] 

 

Слика 3.17: Движење на пенетрацијата на фиксен широкопојасен интернет пристап во земјите од 

примерокот [Извор: Analysys Mason, 2015 година]  

 

Проверивме како нашата проекција за пенетрација ќе функционира во однос на бројни 

потенцијално ограничувачки фактори за пенетрација на фиксен широкопојасен интернет пристап, 

што е прикажано на Слика 3.18.  
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Веруваме дека ова ниво на пенетрација е разумно со оглед на тоа дека оваа оптимистичка проекција 

се заснова на високото ниво на писменост во Македонија, достапноста на електричната енергија 

секаде во земјата, проектираното зголемување на  процентот на домаќинства кои имаа персонални 

компјутери оспособени со интернет и стапка на сиромаштија помала од нашите проекции.   

 

Слика 3.18: Движење 

на факторите кои 

можат да ја 

ограничат 

пенетрацијата на 

фиксен 

широкопојасен 

интернет пристап 

во Македонија [Избор: 

Analysys Mason, 

Euromonitor, 2015 

година] 

 

Две други мерки поврзани со широкопојасниот пристап до интернет услуги и пенетрацијата на 

широкопојасниот пристап до интернет услуги со голема брзина кои се вклучени во 

економетриската анализа, а кои се застапени во Дигитална Агенда за Европа (ДАЕ), се: 

учеството на населението кое никогаш нема користено интернет и учество на населението кое 

има средни или напредни интернет вештини.
10

 Слика 3.19 и Слика 3.20 покажуваат каде се 

наоѓа Македонија во споредба со останатите европски земји од аспект на овие две мерки.  

Македонија во моментот е една од европските земји кои имаат најголемо учество на 

населението кое никогаш не користело интернет (проценето на 33% во 2014 година). 

Проценуваме дека до 2023 година ова бројка ќе се намали за 20% што ќе ја донесе Македонија 

поблиску до просекот на Западна Европа. Вообичаено, ова бара специфичен пристап при 

образованието на два основни сегменти: учениците во училиштата и постарите луѓе кои не се 

во тек со технологијата и иновациите.  

                                                      
10

  Цитат од Европската Дигитална Агенда: “Индикаторот ги вклучува лицата кои извршуваат најмалку 3 од 

следните 6 активности: користење на пребарувач за добивање на информации, праќање на е-маил со прилог 
(attachement),постирање на пораки на социјални мрежи, групи и форуми, користење на интернет за 
извршување на телефонски повици, peer-to-peer споделување на фајл за размена на филмови и музика, 
создавање на веб страна.” 
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Слика 3.19: Учество на лица кои никогаш не користеле интернет во примерокот европски земји, 2014 

година [Извор: Analysys Mason, DAE 2015 година]  

 

Слика 3.20: Споредба на движењето на процентот од населението кое никогаш нe користело 

интернет [Извор: Analysys Mason, ДАЕ, 2015 година]  

 

Слика 3.21 и Слика 3.22 подолу го покажуваат процентот од населението со средни или 

напредни интернет вештини во Македонија и каде се наоѓа Македонија во однос на европските 

земји според овој критериум.  
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Со проценети 42 % учество, Македонија се наоѓа помеѓу земјите кои имаат понизок процент на 

население кое е интернет писмено, и покрај тоа што, во моментов, во најголем број на земји од 

Западна и Источна Европа овој процент на население се движи во опсег од 40% до 50%. 

Сметаме дека до 2023 година учеството на население во Македонија кое има средни или 

напредни интернет вештини ќе порасне на 60%, блиску до вредностите на земјите од Источна 

Европа кои во моментов предводат во однос на овој критериум.    

Слика 3.21: Споредба на процентот на луѓе со средни или напредни познавања на интернет 

технологијата, 2013 година [Извор: Analysys Mason, ДАЕ 2015 година] 

 

Слика 3.22: Движење на учеството на луѓе со средни или напредни вештини за користење на 

интернет во земјите од примерокот [Извор: Analysys Mason, ДАЕ, 2015 година] 
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Во Македонија, фиксниот широкопојасен пристап до интернет услуги е обезбеден преку голем 

број на технологии (во најголем дел DSL, коаксијален (coaxial) кабел, LAN, FWA и FTTH). На 

крајот на 2013 година, во Македонија имаше вкупно 344.000 претплатници на фиксен 

широкопојасен пристап до интернет услуги. Од вкупниот број, сметаме дека околу 15.000 луѓе 

се одлучиле за приклучок на фиксен широкопојасен интернет пристап со голема брзина (FTTH 

или DOCSIS 3.0), во однос на околу 330.000 приклучоци на основен широкопојасен пристап до 

интернет услуги.  

Пенетрацијата на фиксен широкопојасен интернет пристап се очекува постепено да расте од 3% 

од домаќинствата во 2014 година, на 12% во 2019 година и 36% во 2023 година, како што е 

покажано на сликата подолу. Овој раст, во главно, ќе биде резултат на воведувањето на FTTH 

од страна на операторите во области каде тоа е изводливо (со постепено зголемување на 

процентот од населението кое ја прифаќа оваа услуга) и со интензивната надградба на мрежата 

на кабелските оператори до DOCSIS 3 и повисоки верзии од овој стандард (кои се способни да 

поддржат поголема брзина на широкопојасен пристап до интернет услуги).   

Слика 3.23: Движење на бројот на претплатници и пенетрацијата на основен широкопојасен пристап 

до интернет услуги и фиксен широкопојасен пристап до интернет услуги со голема брзина во 

Македонија [Извор: Analysys Mason, АЕК, податоци од операторите, 2015 година] 

 

 

Во однос на податоците од европските земји, Македонија во моментов значително заостанува зад 

земјите од Западна и Источна Европа, каде нивоата на пенетрација вообичаено се движат од 10% до 

30% од вкупниот број на домаќинства. Сметаме дека до 2023 година, пенетрација на широкопојасен 

интернет пристап со голема брзина во Македонија ќе ги надмине моменталните нивоа во 

Литванија, Латвија или Португалија (околу 30% од домаќинствата).  
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Ова претставува значителен, но реален раст заради сегашната значителна површина која ја имаат 

покриено со мрежа кабелските оператори (а чии мрежи ќе бидат или веќе се надградени до DOCSIS 

3.0) и како резултат на амбициозните планови за инвестиции во FTTH  на другите македонски 

оператори (особено на најголемиот оператор Македонски Телеком).   

Слика 3.24: Споредба на пенетрацијата на фиксен широкопојасен интернет пристап со голема брзина, 

2013 година [Извор: Analysys Mason, ДАЕ, 2015 година]   

 

Слика 3.25: Движење на пенетрацијата на фиксен широкопојасен интернет пристап со голема брзина 

во земјите од примерокот [Извор: Analysys Mason, ДАЕ, 2015 година] 
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Слика 3.26 и Слика 3.27 го покажуваат бројот на претплати на фиксен широкопојасен пристап до 

интернет услуги со голема брзина како процент од вкупните претплати на фиксен широкопојасен 

пристап до интернет услуги во Македонија и во споредуваните земји. Сметаме дека претплатите на 

фиксен широкопојасен пристап до интернет услуги со голема брзина ќе остане 10% од вкупните 

претплати на широкопојасен интернет пристап во Македонија до 2018 година, значително 

заостанувајќи зад нивоата во најголем број од земјите кои се вклучени во примерокот за споредба. 

Потоа, процентот на  претплати на широкопојасен интернет пристап се очекува да расте со побрза 

стапка, заземајќи 50% од вкупниот број на претплати на широкопојасен интернет пристап во 2023 

година, што е слично на сегашните нивоа во Белгија, Латвија, Литванија и Португалија. 

Слика 3.26: Споредба на претплатниците на широкопојасен интернет пристап со голема брзина како 

процент од вкупниот број на претплати на фиксен широкопојасен интернет пристап, 2013 година 

[Извор: Analysys Mason, ДАЕ, 2015 година] 
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Слика 3.27: Споредба на движењето на претплатите на фиксен широкопојасен пристап до интернет 

услуги со голема брзина како процент од вкупниот број на претплати на фиксен широкопојасен 

пристап до интернет услуги [Извор: Analysys Mason, ДАЕ, 2015 година] 

  

3.3.2 Претплатници на мобилен широкопојасен пристап до интернет услуги 

Се проценува дека бројот на претплати на мобилен широкопојасен интернет пристап во 

Македонија ќе се зголеми од 1,07 милиони во 2014 година
11

 (52% од вкупното население) на 

1,93 милиони во 2023 година (94% од населението) како што е покажано подолу на Слика 3.28. 

Ова значи зголемување од 80% на бројот на приклучоци, што е во главно поттикнато од 

широката достапност на мобилни апарати кои се оспособени за интернет услуги, како и 

плановите за широкопојасен интернет пристап што вклучуваат податоци преку мобилни 

апарати (mobile data). 

                                                      
11

  Сликата претставува екстраполација базирана на достапните податоци до третиот квартал на 2014 година 
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Слика 3.28: Движење на прикличоците на мобилен широкопојасен интернет пристап и пенетрација во 

Македонија [Извор: Analysys Mason, АЕК, податоци од операторите, 2015 година] 

 

Во однос на оваа мерка, Македонија се наоѓа помеѓу европските земји со најмал број на 

приклучоци на мобилен широкопојасен интернет пристап, како што е покажано подолу на 

Слика 3.29 и Слика 3.30. Сепак до 2023 година, пенетрацијата на мобилен широкопојасен 

пристап до интернет услуги се очекува да ги надмине сегашните нивоа на пенетрација 

забележани во најголем дел од земјите од примерокот; оваа проекција е разумна ако се гледа 

трендот на силен раст во последните пет години во сите земји од примерокот најмногу како 

резултат на зголемувањето на бројот на паметни телефони.    

Слика 3.29: Споредба на пенетрација на мобилен широкопојасен интернет пристап, 2013 година 

[Извор: Analysys Mason, 2015 година]  
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Слика 3.30: Споредба на движењето на пенетрацијата на мобилен широкопојасен интернет пристап 

[Извор: Analysys Mason, 2015 година]  

 

Врз основа на резултатите од нашата економетриска анализа, вкупниот број на мобилни 

приклучоци во Македонија се очекува да расте од 2,34 милиони во 2014 година (113% 

пенетрација кај населението) на 2,54 милиони во 2023 година (123% пенетрација кај 

населението).  

Слика 3.31: Движење на бројот на мобилни приклучоци и пенетрација во Македонија [Извор: Analysys 

Mason, АЕК, податоци од операторите, 2015 година]  
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Македонија има најниска пенетрација на мобилни услуги од сите земји кои се дел од  

примерокот, но сепак не заостанува многу зад Грција, Франција и Словенија (види Слика 3.32 и 

Слика 3.33 подолу). Не се очекува силен раст на пенетрацијата на мобилни услуги во 

Македонија до 2023 година (со што земјата би се вброила во земјите со среден или понизок 

процент на мобилна пенетрација), со оглед на тоа дека пенетрацијата е во голема мера стабилна 

во последните години, а и цените се на доволно ниско ниво.  

Слика 3.32: Споредба на пенетрацијата на мобилни услуги, 2013 година [Извор: Analysys Mason, 2015 

година]  

 

Слика 3.33: Споредба на движењето на пенетрацијата на мобилни услуги [Извор: Analysys Mason, 2015 

година]  
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Како што може да се забележи погоре, не се очекува бројот на мобилни приклучоци да порасне 

значително во периодот од 2014 до 2023 година, што значи дека растот на приклучоците на 

мобилен широкопојасен пристап до интернет услуги е поврзан со зголемувањето на 

прифаќањето на услугите за податоци од страна на корисниците на мобилни услуги (а не од 

вкупното зголемување на бројот на приклучоци на мобилни услуги).    

Македонија заостанува зад сите земји од примерокот во однос на мобилен широкопојасен 

пристап до интернет услуги кој во 2014 година изнесуваше 46% од вкупниот број на 

приклучоци на мобилни услуги. Сепак, во периодот до 2023 година се очекува учеството на 

приклучоци на мобилен широкопојасен интернет пристап да порасне до 76%, надминувајќи ги 

тековните нивоа забележани во анализираните земји од примерокот. Треба да се напомене дека 

се очекува до крајот на периодот на проекција, приклучоците на мобилни услуги да изнесуваат 

100% од сите приклучоци за мобилни услуги во најголем број од развиените земји кои се 

вклучени во примерокот за споредба.   

Слика 3.34: Споредба на бројот на приклучоци на мобилен широкопојасен пристап до интернет услуги  

како процент од вкупниот број на мобилни приклучоци, 2013 година [Извор: Analysys Mason, 2015 година] 
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Слика 3.35: Споредба на движењето на бројот на приклучоци на мобилен широкопојасен пристап до 

интернет услуги  како процент од вкупниот број на мобилни приклучоци [Извор: Analysys Mason, 2015 

година] 

 

3.4 Приходи од широкопојасен пристап до интернет услуги  

Оваа точка ја прикажува нашата анализа на приходите од широкопојасен пристап до интернет 

услуги во Македонија. Анализата се заснова на:  

 нашата проекција за движењето на ARPU за широкопојасен пристап до интернет услуги 

добиена врз оснона на податоци добиени од АЕК и од македонските оператори кои исто 

така ги користевме во нашите економетриски анализи 

 резултатот од економетрискиот модел во однос на претплати на фиксен и мобилен 

широкопојасен пристап до интернет услуги. 

3.4.1 Приходи од фиксен широкопојасен пристап до интернет услуги 

Пирходите од фиксен широкопојасен пристап до интернет услуги прикажани од страна на 

операторите и пресметани во нашиот bottom-up модел не се ограничени само на приходи од 

интернет пристап, туку вклучуваат и помошни услуги кои се добиваат заедно со претплатата на 

широкопојасен пристап до интернет услуги. Според тоа, ако потрошувачот се претплати на 

DSL triple-play понуда, приходите од користење на телефонски услуги и ТВ ќе бидат вклучени 

во прикажаните бројки. 

Како што е покажано подолу на Слика 3.36, од 2011 година, ARPU за широкопојасен пристап 

до интернет услуги остана релативно стабилен на ниво од 640 денари (10,4 евра) месечно.  
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Се проценува дека ARPU за широкопојасен пристап до интернет услуги со голема брзина 

изнесувал 910 денари месечно за 2014 година, и е за 40% повисок од ARPU за основен 

широкопојасен пристап до интернет услуги.  

Со оглед на тоа дека цените за основен широкопојасен пристап до интернет услуги  во 

Македонија се веќе ниски, очекуваме дека ARPU за основен широкопојасен пристап до интернет 

услуги  ќе остане непроменет во периодот на проекција, во согласност со историскиот тренд (види 

Слика 3.36). ARPU за широкопојасен пристап до интернет услуги со голема брзина се очекува 

малку да се намали за истиот период, како резултат на општата историска стабилност на цените, 

што значи посилен пад во реални услови, со оглед на тоа дека се очекува стапката на инфлација да 

остане на просечно годишно ниво од 2%. Наспроти ова, ARPU за вкупниот пазар за широкопојасен 

пристап до интернет услуги би пораснал на 690 денари до 2023 година, со оглед на тоа дека се 

очекува пазарот постепено да се врти кон широкопојасен интернет пристап со голема брзина.    

 

Слика 3.36: Движење 

на  ARPU за услуги за 

фиксен 

широкопојасен 

интернет пристап и 

фиксен 

широкопојасен 

интернет пристап 

со голема брзина во 

Македонија [Извор: 

Analysys Mason, АЕК, 

операторите, 2015 

година] 

 

ARPU за широкопојасен пристап до интернет услуги во Македонија е значително понизок отколку 

во најголем број од земјите од примерокот како што е покажано подолу на Слика 3.37. Без оглед на 

вака нискиот ARPU, веруваме дека е разумно да се претпостави дека просечниот ARPU за 

широкопојасен пристап до интернет услуги малку ќе порасне до 2023 година (додека реално сеуште 

ќе опаѓа) затоа што конкуренцијата за пазарот за широкопојасен пристап до интернет услуги е веќе 

голема, стапката на инфлација се очекува да остане стабилна во разгледуваниот период и очекуваме 

силен развој на пазарот за широкопојасен интернет пристап со голема брзина.   
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Слика 3.37: Споредба на движењето на ARPU за фиксен широкопојасен пристап до интернет услуги 

[Извор: Analysys Mason, 2015 година] 

 

ARPU за фиксен широкопојасен интернет пристап претставува 1,4% од приватната потрошувачка 

во Македонија во 2013 година што е значително над европскиот просек, како што е покажано на 

Слика 3.38. Ова може делумно да ги објасни ниските нивоа на ARPU во Македонија во однос на 

другите земји од ЕУ. Треба да се напомене дека, дури и ако во апсолутни услови очекуваме ARPU 

малку да порасне во проектираниот период, ова би предизвикало значаен пад на ARPU како 

процент од приватната потрошувачка (ниво од 0,9% до 2023 година), што ќе ја доведе Македонија 

во согласност со нивото кое е тековно регистрирано во неколку земји од Источна Европа.      

Слика 3.38: Споредба на движењето на ARPU за фиксен широкопојасен интернет пристап како 

процент од приватната потрошувачка на домаќинствата [Извор: Analysys Mason, EIU, 2015 година] 
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Нашите проекции за ARPU за фиксен широкопојасен интернет пристап и пенетрацијата се 

понатаму потврдени во анализата на достапноста (‘affordability analysis’) како што е покажано 

подолу на Слика 3.39:  

 историски, ARPU за фиксен широкопојасен интернет пристап, како процент од приватната 

потрошувачка на домаќинствата во Македонија, се наоѓа помеѓу земјите со повисок ARPU, 

на ниво од околу 60% пенетрација на фиксен широкопојасен пристап до интернет услуги  

 планираното движење на ARPU за фиксен широкопојасен интернет пристап е во согласност 

со трендовите кои се евидентирани на тоа ниво на пенетрација. 

Слика 3.39: Споредба на движењето на ARPU за фиксен широкопојасен интернет пристап во 

зависност од нивото на пенетрацијата на фиксен широкопојасен интернет пристап во секоја земја 

[Извор: Analysys Mason, EIU, 2015 година] 

 

Врз основа на нашиот ARPU и проекцијата на претплатите, се предвидува пазарот за фиксен 

широкопојасен интернет пристап да порасне од 2,5 милијарди денари во 2013 година на 4,0 

милијарди денари во 2023 година (CAGR од 4.8%, во номинален износ). Се очекува овој раст да 

биде поттикнат во главно од големиот пораст на ARPU на заедничкиот пазар (како резултат на 

миграцијата кон широкопојасен интернет пристап со голема брзина). Во споредба со 

македонскиот БДП, овој раст е скромен, со оглед на тоа дека се проценува пазарот за фиксен 

широкопојасен интернет пристап да претставува 0,50% од БДП на земјата во 2023 година,  

зголемување од 0,54% во 2013 година.    

Приходите од широкопојасен интернет пристап со голема брзина изнесуваат околу 5% од 

вкупните приходи од широкопојасен интернет пристап во 2013 година. До крајот на периодот 

на проекција, сметаме дека 50% од приходите на пазарот за широкопојасен интернет пристап ќе 

доаѓаат од широкопојасен интернет пристап со голема брзина, покажано подолу на Слика 3.40.  
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Слика 3.40: Движење 

на приходите од 

фиксен широкопојасен 

интернет пристап во 

Македонија [Извор: 

Analysys Mason, АЕК, 

податоци од 

операторите, 

Euromonitor 2015 

година] 

3.4.2 Приходи од мобилен широкопојасен пристап до интернет услуги 

Во 2014 година, се проценува дека само 3% од вкупните приклучоци на мобилен 

широкопојасен пристап до интернет услуги се само за податоци (data-only), т.е кои вклучуваат 

адаптер или мобилен модем. Ова значи дека голем дел од приклучоците на мобилен 

широкопојасен пристап до интернет услуги се поврзани со претплатите на телефонски 

услуги+податоци (‘voice + data’), каде телефонските услуги заземаат процент од приходот на 

претплатата. Според тоа, релативно тешко и нерелевантно е да се изолираат чистите приходи 

од мобилен широкопојасен пристап до интернет услуги од вкупните приходи од интернет 

услуги. Во оваа точка (и во нашиот модел на понуда) ние го користевме ARPU на вкупните 

мобилни услуги како апроксимација на ARPU за мобилен широкопојасен интернет пристап, и 

покрај тоа што го проценивме и ARPU само за податоци (data-only).   

Слика 3.41 подолу ги прикажува резултатите од нашите bottom-up проценки на ARPU за 

мобилни услуги и ARPU само за податоци (data-only) за Македонија, врз основа на 

информациите од АЕК и податоците од операторите. Како што може да се види на графиконот, 

ARPU за мобилни услуги се намалил од 407 денари месечно во 2010 година на 311 денари 

месечно во 2014 година. Очекуваме дека ARPU за мобилни услуги во Македонија ќе го 

достигне врвот во 2018 година на ниво од околу 280 денари, и понатаму ќе остане релативно 

стабилен на ова ниво. ARPU само за мобилни податоци (data-only) искуси уште поостар пад 

помеѓу 2010 и 2014 година, од 570 денари на 350 денари, но очекуваме дека ќе се движи во иста 

линија со ARPU за мобилни услуги во иднина.   
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Слика 3.41: Движење 

на ARPU за мобилни 

услуги и ARPU само 

за мобилни податоци  

(data-only) во 

Македонија [Извор: 

Analysys Mason, АЕК, 

податоци од 

операторите, 2015 

година]  

 

Во апсолутни износи ARPU за мобилни услуги како дел од приватната потрошувачка по глава 

на жител во Македонија изнесува 2,5% во 2013 година што значи дека во однос на овој 

критериум Македонија заостанува зад европските земји од примерокот; најголем број од 

земјите во примерокот се наоѓаат во опсег од 1,0% до 1,7% како што е покажано на сликата 

подолу. До крајот на периодот на проекција, очекуваме дека ARPU за мобилни услуги ќе 

претставува околу 11% од приватната потрошувачка по глава на жител во Македонија, што е во 

согласност со опсегот на земјите опфатени во примерокот.    

Слика 3.42: Споредба на движењето на ARPU за мобилни услуги [Извор: Analysys Mason, 2015 година] 
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Слика 3.43: Споредба на движењето на ARPU за мобилни услуги како процент од приватната 

потрошувачка по глава на жител [Извор: Analysys Mason, EIU 2015 година] 

 

Слика 3.44 ги прикажува резултатите од анализата на достапност (affordability analysis) на 

мобилните услуги во Македонија и во земјите од примерокот за споредба. Со оглед на тоа дека 

се очекува ограничена пенетрација на мобилни услуги (во согласност со историските 

трендови), падот на ARPU за мобилни услуги како процент од приватната потрошувачка е 

значително посилен во однос на останатите земји од примерокот. Според тоа веруваме дека 

нашата проекција на ARPU за мобилни услуги во Македонија е разумна.   

Слика 3.44: Споредба на движењето на ARPU за мобилни услуги во зависност од пенетрацијата на 

мобилни услуги во земјата [Извор: Analysys Mason, 2015 година] 
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4 Оценка на понудата за широкопојасен пристап до 

интернет услуги во Македонија  

Во ова поглавје е прикажана оценката на понудата за широкопојасен пристап до интернет услуги во 

Македонија. Поглавјето ги содржи следните делови: 

 Точка 4.1 во која е прикажана тековната и најавената покриеност со технологиите за 

широкопојасен пристап до интернет услуги со голема брзина  

 Точка 4.2  во која е опишана методологијата користена при анализа на различни технологии 

 Точка 4.3 во која е прикажана оценка на комерцијалната изводливост на покриеноста со 

широкопојасен пристап до интернет услуги, за различни технологии  

 Точка 4.4 во која е прикажана оценка на трошоците поврзани со имплементирање на различни 

технологии 

4.1 Тековна и очекувана покриеност по технологии 

Собравме информации од главните фиксни оператори во Македонија, во врска со покриеноста 

на населението со различните технологии кои вклучуваат LAN, кабелски, DSL, FWA и FTTH на 

општинско, регионално и национално ниво. Кога два или повеќе оператори се присутни во иста 

општина со иста технологија, оценивме до кој степен нивните мрежи се преклопуваат. Ова е 

конкретно во случај на едновремено функционирање на кабелски и LAN технологии. За секоја 

општина, минималната покриеност претпоставува максимално преклопување (комбинираната 

покриеност е максимумот помеѓу индивидуалната покриеност на секој оператор), додека, 

максималната покриеност предвидува минимално преклопување (комбинираната покриеност е 

збир на индивидуалната покриеност на секој оператор, со граница 100%).   

Слика 4.1 подолу, ги прикажува резултатите од нашата анализа на податоци добиени од 

главните оператори, за околу 80 општини. За секоја технологија е прикажан опсег на 

покриеност со состојба на крајот на 2014 година, земајќи ги во предвид минималните и 

максималните преклопувања помеѓу операторите. Реалната покриеност може да е делумно 

повисока бидејќи немаме податоци за сите мали оператори на пазарот. Ова е конкретно 

релевантно за кабелски, LAN и FWA технологии.   

 

Слика 4.1: Проценка на покриеноста на мрежата со фиксен широкопојасен пристап до интернет 

услуги во Македонија, на крајот на 2014 година [Извор: Analysys Mason, податоци од операторите, 2015 

година] 

 DSL FTTH Cable LAN FWA 

Покриеност 

на 

домаќинства 

>98% 15–20% 40–50% 15–20% >60% 
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Во сличен процес, ги разгледавме преклопувањата помеѓу различните технологии на ниво на 

општини, што ни овозможи да ја оцениме покриеноста со широкопојасен пристап до интернет 

услуги и широкопојасен пристап до интернет услуги со голема брзина на национално ниво, на 

крајот на 2014 година: 

 фиксните технологии за широкопојасен пристап до интернет услуги покриваат околу 99% 

од домаќинствата во Македонија 

 технологиите за широкопојасен пристап до интернет услуги со голема брзина (FTTH + 

DOCSIS3) тековно покриваат околу 20% од домаќинствата во Македонија. 

Во однос на идната покриеност со широкопојасен пристап до интернет услуги со голема брзина, 

некои оператори укажаа на нивната намера да ги надоградат и прошират нивните фиксни 

мрежи. Врз основа на оваа информација, и под претпоставка дека операторите ќе ги 

реализираат овие планови, проценивме дека 60% од македонските домаќинства може да бидат 

покриени со широкопојасен пристап до интернет услуги со голема брзина до 2023 година, во 

нашиот основен случај. Ова зголемување ќе биде постигнато преку надградба на мрежите на 

кабелските и  LAN операторите со DOCSIS 3.0 стандардот и преку понатамошни воведувања на 

FTTH технологии. 

Кога се работи за мобилен широкопојасен пристап до интернет услуги, не ни беа доставени 

детални податоци за покриеноста на општинско или регионално ниво, што не спречи да го 

оцениме преклопувањето на покриеноста помеѓу мрежите на операторите. Слика 4.2 ја 

прикажува нашата перцепција за националната покриеност со мобилни услуги по технологии. 

Слика 4.2: Покриеност со мобилни услуги во Македонија, крај на 2014 година [Извор: Analysys Mason, 

оператори, 2015 година] 

 2G 3G 4G 

Покриеност на 

население 

99.9% >90% >40% 

 

Во однос на идните планови за покриеност со мобилен широкопојасен пристап до интернет 

услуги со голема брзина, операторите укажаа дека имаат намера да покријат помеѓу 80% и 99% 

од населението со LTE до 2020 година. 

4.2 Опис на методологијата користена при оценувањето на идната покриеност со 

технологии за голема брзина  

Развивме bottom-up модел на ‘понуда’ за три технологии (FTTH, LTE и DOCSIS3.0) за да ги 

процениме следните резултати кај секоја технологија: 

 вкупните трошоци за обезбедување на широкопојасен пристап до интернет услуги со 

голема брзина  

 нивото на покриеност кое е комерцијално изводливо   

 вкупните трошоци за обезбедување на широкопојасен пристап до интернет услуги со 

голема брзина за било кој процент на население  
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 нивото на потенцијалните јавни субвенции, потребни за да се зголеми покриеноста со 

широкопојасен пристап до интернет услуги со голема брзина во области каде не е 

изводливо спроведувањето. 

Целокупниот пристап следен при развојот на моделот на понуда (кај секоја моделирана 

технологија за голема брзина) е претставен на Слика 4.3 подолу. 

Слика 4.3: Напредна методологија користена во моделот на понуда [Извор: Analysys Mason, 2015 

година] 

 

4.2.1 Комерцијална изводливост 

Комерцијалната изводливост на покриеност со широкопојасен пристап до интернет услуги е 

дефинирана како максимална покриеност на населението која може економски (профитабилно) 

да се постигне
12

 кај секоја технологија за широкопојасен пристап до интернет услуги (т.е. без 

јавна интервенција или јавни фондови), земајќи ги во предвид претпоставките за понудата и 

побарувачката, како што е опишано подолу во ова поглавје. 

Комерцијалната изводливост на технологиите за широкопојасен пристап до интернет услуги со 

голема брзина беше оценета на ниво на општини. За секоја општина, од околу 80 општини, 

проценуваме дали технологијата е изводлива или не, преку пресметување на нето сегашната 

вредност (НСВ) при инвестирање во таа општина за периодот од 2015 - 2023 година. НСВ е 

пресметана врз основа на: 

 капитални инвестиции (capex) потребни за поставување на мрежа со голема брзина во 

општината (FTTH, DOCSIS3 или LTE) 

                                                      
12

  Дефинираме областа да биде комерцијално изводлива секогаш кога НСВ на таа област е позитивна, како што е 

опишано подоцна во ова поглавје. 
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 годишни приходи базирани на бројот на претплатници кои ќе ги користат услугите за 

широкопојасен пристап до интернет (зависно од одреден број на фактори) 

 годишни оперативни трошоци (opex) за оперирање и одржување на мрежата, како и за 

деловни активности 

 годишни парични текови (приходи минус opex и capex), дисконтирани со годишна стапка 

од 12% што го претставува очекуваниот поврат на инвестираниот капитал на операторот.  

НСВ е збир на дисконтираните парични текови за периодот од 2015 - 2023 година, на кој е 

додадена терминална вредност пресметана со користење на методологија на бесконечни 

готовински текови.
13

 

Затоа, НСВ ги вклучува сите трошоци и приходи кои ќе произлезат од воведување на мрежа за 

широкопојасен пристап до интернет услуги со голема брзина во општината. Ако НСВ е позитивна 

за одредена технологија за големи брзини, тоа значи дека инвестицијата (поставување на мрежа со 

голема брзина) е комерцијално изводлива и може да се очекува операторите да ја воведат оваа 

технологија во општината. Комерцијалната изводливост на покриеноста на национално ниво, за 

FTTH, DOCSIS3.0 и LTE технологиите е пресметана со реплицирање на оваа анализа за сите 

општини во Македонија. 

Останатиот дел на ова поглавје ја прикажува методологијата за проценка на капиталните 

инвестиции, приходите и оперативните трошоци во моделот на понуда.  

Капитални инвестиции за воведување на FTTH  

Моделот претпоставува дека инвестицијата во дадена општина започнува во 2015 година, и 

100% покриеност на домаќинствата се постигнува за 3 години.  

Слика 4.4 ја илустрира моделираната топологија на FTTH мрежата. Во согласност со 

информациите доставени од македонските оператори, претпоставуваме дека FTTH мрежата ја 

следи GPON архитектурата, со едно ниво на разделник помеѓу локалната размена и 

просториите на клиентот.    

Во оваа фаза, не го земавме во предвид фактот дека FTTH технологијата може да е веќе 

воведена во дадената општина, така што моделот ги пресметува вкупните трошоци за 

инвестицијата, а не само трошоците кои би настанале од тековната ‘реална’ ситуација.   

                                                      
13

  Терминалната вредност (ТВ) е вклучена поради тоа што телекомуникациските мрежи имаат вредност над 10 

годишниот период кој е овде моделиран. 
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Слика 4.4: Топологија на моделираната FTTH мрежа [Извор: Analysys Mason, 2015 година] 

  

 

За да се пресмета трошокот за една FTTH мрежа, ги поврзавме густината на населението (која 

зависи од општината) и должината на линиите помеѓу јазлите. Конкретно, под претпоставка дека 

просториите и ормарот со разделници (splitter sites) се хомогено распоредени на површината на 

општината, го пресметавме просечното растојание помеѓу локацијата за размена и ормарот со 

разделници, и растојанието помеѓу ормарот со разделници и просториите.  

Сепак, применивме и ‘фактор на групирање’ на секој сегмент, врз основа на претходно 

искуство со реалните должини на линиите (наспроти областите) во неколку земји. Овие 

фактори на групирање се засноваат на фактот дека луѓето имаат тенденција да се групираат 

заедно во областа, наместо да бидат рамномерно раширени. Овој концепт е прикажан на Слика 

4.5 подолу. 

Слика 4.5: Зависност на должината на линиите од густината на населението, со и без групирање [Извор: 

Analysys Mason, 2015 година] 

 

Сликите погоре го покажуваат влијанието на факторите на групирање во насока на воведување 

на FTTH технологија, иако концептот се применува еднакво и за DOCSIS 3.0 технологијата. 

Факторите на групирање го намалуваат растојанието помеѓу јазлите со утврдена вредност, во 

споредба со пресметката базирана на хомогена распределба на просториите.  
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Затоа, пресметаното просечно растојание помеѓу домот (H) и ормарот со разделници (SP) е 

намалено според прв фактор, додека пресметаното просечно растојание помеѓу SP и локалната 

размена (EX) е намалено според втор фактор.   

Треба да се напомене дека при недостаток на информации за географската дистрибуција на 

домаќинствата во секоја општина, а врз база на претходни слични задачи, претпоставивме дека 

30% од приградските општини и 40% од руралните општини се ненаселени, и затоа не треба да 

бидат покриени. Општините се сметаат за приградски ако густината на населението во 2013 

година ја сочинуваат помеѓу 110 и 250 жители на квадратен километар, а се сметаат за рурални 

ако густината на населението е под 110 жители на квадратен километар. Во овој случај, 

руралното население претставува околу 40% од вкупното население (што е во согласност со 

поделбата на урбано и рурално население на национално ниво).    

Слика 4.6 подолу ги презентира основните претпоставки за димензионирање и за капиталните 

инвестиции по единица што беа користени за моделирање на FTTH мрежата, врз основа на 

влезните големини добиени од операторите и споредбите со слични земји.    

Слика 4.6: Претпоставки за димензионирање и трошоци за моделирање на FTTH мрежа [Извор: Analysys 

Mason, податоци од операторите, 2015 година] 

Опис 
Претпоставка за 

димензионирање 

Претпоставка за 

capex по единица 
Забелешка 

Локална размена 
5.000 простории по локална 

единица 

Без трошоци за 

градежни работи 

Повторна употреба 

на постоечките 

локални размени 

Оптички разделник 

(ODF) 
2.000 простории по ODF 250.000 денари 

Распоредено во 

неколку општини по 

потреба 

Терминал за оптички 

линии (OLT) 

128 оптички влакна 

(разделници) по OLT 
4.000.000 денари 

Распоредено во 

неколку општини по 

потреба 

Трошоци за 

поставување на 

оптички влакна 

Помеѓу размената и 

разделник: 

 0% удел на воздушните 

врски и 100% удел на 

каналите 

 75% од каналите може да 

бидат повторно 

употребени 

Помеѓу разделник и 

просториите: 

 35% удел на воздушните 

врски и 65% удел на 

каналите 

 70% од каналите може да 

бидат повторно 

употребени 

400 денари по 

метар 

Фактор на 

групирање е земен 

во предвид 

Трошоци за 

инсталирање на 

оптички влакна 

– 
20 денари по 

метар 

Исто како 

поставување на 

оптички влакна 
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Опис 
Претпоставка за 

димензионирање 

Претпоставка за 

capex по единица 
Забелешка 

Трошоци за оптички 

влакна 
– 

65 денари по 

метар 

Исто како 

поставување на 

оптички влакна 

Ормар со 

разделници (splitter 

site) 

Максимум 10 разделници по 

ормар 
150.000 денари – 

Разделник 32 простории по разделник 6.000 денари – 

Опрема за 

просториите на 

потрошувачите 

(CPE) 

1 по бруто дополнителни 

претплатници 
6.000 денари – 

Трошоци за 

поврзување 

1 по бруто дополнителни 

претплатници 
2.000 денари – 

Капитални инвестиции за воведување на DOCSIS 3.0  

Слика 4.7 ја прикажува топологијата на типична кабелска мрежа базирана на DOCSIS 3.0 

технологија. Мрежата се состои од оптички влакна до еден оптички јазол кој што е поврзан до 

просториите на крајните корисници со коаксијален кабел. Иако DOCSIS 3.0 користи пошироки 

канали на спектар од DOCSIS 2.0, а исто така и различна технологија, не постојат големи 

тополошки разлики помеѓу DOCSIS 2.0 и DOCSIS 3.0 мрежите. Главната разлика е во тоа што 

оптичкиот јазол ќе биде многу поблиску до крајниот корисник во DOCSIS 3.0 мрежата, така 

што клиентите ќе имаат придобивки од услугите за широкопојасен пристап до интернет со 

голема брзина. Според тоа, DOCSIS3.0 мрежата е составена од поголема должина на оптички 

влакна, и дополнително бара  надградување на опремата.       

Слика 4.7: Топологија на типична DOCSIS 3.0 мрежа [Извор: Analysys Mason, 2015 година] 
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Во насока на оваа студија, веруваме дека не е реално да се очекува операторите да постават 

коаксијални кабли до просториите што во моментот не се поврзани на ниедна кабелска мрежа.
14

 

Според тоа, при оценување на издржливоста на каблите на општинско ниво, не го пресметавме 

трошокот за 100% покриеност на општината, туку само трошокот за надградување на 

постоечката кабелска мрежа со DOCSIS 3.0 технологија за сите претходно поврзани простории. 

Како исклучок на ова правило, еден оператор укажа на намерата да ја надгради својата LAN со 

DOCSIS 3.0 технологија. Претпоставивме дека оваа модификација може да се спроведе со 

трошоци слични на оние потребни за да се надгради кабелска мрежа со DOCSIS 3.0 технологија 

и ја вклучивме оваа LAN  должина (footprint) во финалната DOCSIS 3.0 покриеност.     

Врз основа на информациите добиени од македонските оператори, претпоставивме дека сите 

сегашни кабелски мрежи се веќе дигитализирани.
15

 Поради тоа, DOCSIS 3.0 инвестицијата е 

надградување на мрежата кое што бара: 

 набавка на нов CMTS (Cable Modem Termination System) во локалните контролни центри 

 инсталација на оптички јазли 

 поставување на оптички влакна помеѓу локалниот контролен центар и оптичките јазли 

 инсталација на засилувачи и терминатори (taps) 

 набавка на нови CPEs. 

Слика 4.8 подолу ги презентира основните претпоставки за димензионирање и за капиталните 

инвестиции по единица што беа користени за моделирање на DOCSIS  3.0 мрежата, врз основа 

на влезните големини добиени од операторите и споредбите со слични земји.  

Слика 4.8: Претпоставки за димензионирање и трошоци за моделирање на DOCSIS3.0 мрежа [Извор: 

Analysys Mason, податоци од операторите, 2015 година] 

Опис 
Претпоставка за 

димензионирање 

Претпоставка за capex 

по единица 
Забелешка 

CMTS 10 000 простории по CMTS 13.000.000 денари Распоредено во 

неколку општини по 

потреба 

Оптички јазол 300 простории по оптички 

јазол 

50.000 + денари  

10.000 денари за 

градежни работи 

– 

Трошоци за 

поставување на 

оптички влакна 

0% удел на воздушните 

врски и 100% удел на 

каналите 

70% повторно користење на 

каналите помеѓу контролниот 

центар и оптичките јазли  

400 денари по метар Фактор на групирање 

е земен во предвид 

Трошоци за 

инсталирање 

на оптички 

влакна 

– 20 денари по метар Исто како 

поставување на 

оптички влакна 

                                                      
14

  Ќе биде екстремно скапо и помалку ефикасно отколку директно да се постави FTTH. 

15
  Главните кабелски оператори посочија дека нивната цела должина (footprint) е веќе дигитализирана. 
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Трошоци за 

оптички влакна 

– 65 денари по метар Исто како 

поставување на 

оптички влакна 

Засилувачи 6 засилувачи по оптички 

јазол 

18.000 денари – 

Терминатори 1 по бруто дополнителни 

претплатници 

500 денари – 

CPE 1 по бруто дополнителни 

претплатници 

4.000 денари – 

Трошоци за 

поврзување 

1 по бруто дополнителни 

претплатници 

2.500 денари – 

 

Моделирањето на DOCSIS 3.0 претпоставува дека во моментот не постојат оптички влакна над 

локалниот контролен центар, така што треба да се инсталираат оптички јазли и да се постават 

оптички влакна. Ова може да е конзервативна претпоставка која зависи од тековната ситуација 

на кабелските мрежи во Македонија.  

Капитални инвестиции за воведување на LTE 

Со исклучок на некои основни надградби на мрежата, LTE мрежата во најголем дел може да 

биде поставена како преклопување на постоечките 2G или 3G мобилни мрежи како што се оние 

кои постојат во Македонија. Ние претпоставивме поставувањето на LTE мрежата да се одвива 

на следниот начин: 

 Врз основа на 800MHz спектар, радиусот на просечна покриеност на мобилната мрежа е 

проценет да биде 1 километар за урбаниот геотип (geotype), 2,5 километри за приградскиот 

геотип (geotype) и 6 километри за руралниот геотип (geotype), врз основа на податоците на 

операторите и споредливи задачи кои се сработени во минатото.   

 Минималната покриеност на областа која што може да биде постигната врз база на 

постоечките мобилни локации, за одредена општина. 

 Ако оваа покриена област е помала од 50% од вкупната површина на општината, 

претпоставивме дека нови физички локации ќе треба да се изградат за да се достигне 

посакуваниот праг.
16

 

 Потоа претпоставивме дека 4G ќе биде постепено инсталирана на сите претходно 

постоечки 2G и 3G локации во општините, во текот на 3 години. Фактот дека LTE мрежата 

може да биде воведена во општината пред 2015 година, не е разгледан во оваа фаза, затоа 

што моделот треба да ги пресмета сите трошоци за поставување на мрежата, а не само 

трошоците што би настанале од реалната ситуација.  

                                                      
16

  Земајќи во предвид дека покриеноста со 2G технологија базирана на 900MHz опсег е блиску до 100% од 

населението, веројатно е дека постоечкиот број на локации по општина ќе биде доволен да го покрие целото 
население во општината со LTE, со користење на 800MHz опсег. Сепак, претпоставивме дека минимална 
покриеност од 50% на површината во секоја општина би била разумна цел за операторите кои сакаат да 
обезбедат добра услуга на клиентите (не само во населените места).   
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 Секоја година, моделот врши споредба на понудениот капацитет на LTE локациите, и 

бараниот капацитет од LTE претплатниците. Ако капацитетот на локациите е недоволен, се 

поставуваат нови физички локации за да ја задоволат побарувачката. Слика 4.9 подолу го 

прикажува историскиот и проектираниот развој на користење на податоци по број на 

претплатници на месечно ниво за мобилен широкопојасен пристап до интернет услуги во 

Македонија, врз основа на податоците доставени од македонските мобилни оператори.  

 

Слика 4.9: Движење 

на просечно 

користење на 

податоци од 

претплатниците на 

мобилен 

широкопојасен 

пристап до 

интернет услуги во 

Македонија [Извор: 

Analysys Mason, 

податоци од 

операторите, 2015 

година] 

 

Слика 4.10 ги презентира основните претпоставки за димензионирање и за капиталните 

инвестиции по единица што беа користени за моделирање на LTE мрежата.  

Слика 4.10: Претпоставки за димензионирање и трошоци за моделирање на LTE мрежа [Извор: Analysys 

Mason, податоци од операторите, 2015 година] 

Опис 
Претпоставка за 

димензионирање 

Претпоставка за 

capex по единица 
Забелешка 

Фактори за димензионирање 

 

Денови со најголен 

сообраќај, месечно 

(Busy-hour days month) 

20 – – 

Податоци за најголем 

сообраќај 

12% од сообраќајот 

на денот со најголема 

зафатеност (busy - 

day traffic) 

– – 

Сектори по локација 2,8 – 

Ја одразува просечната 

тековна ситуација на 

пазарот 

Ефикасност на 

спектарот на LTE 
1,87  bit по Hz – 

Се користи за да се 

пресмета капацитетот на 

локацијата 

Користен 4G спектар 2×10MHz од 800MHz – – 
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Опис 
Претпоставка за 

димензионирање 

Претпоставка за 

capex по единица 
Забелешка 

+ 2×15MHz од 

1800MHz 

Фактор за вчитување на 

капацитетот на 

локацијата 

50% – 

Го зема во предвид 

фактот дека населението 

не е хомогено 

распространето 

Градба на нова 4G локација   

Покриена физичка 

локација 

75% на урбаните 

локации 

50% на приградските 

локации 

10% на руралните 

локации 

800.000 денари 

Само доколку се бара 

изградба на нова 

локација 

Физичка локација на 

кулата 

25% на урбаните 

локации 

50% на приградските 

локации 

90% на руралните 

локации 

3.500.000 денари 

Само доколку се бара 

изградба на нова 

локација 

4G антена 1 по сектор 60.000 денари – 

4G eNodeB 1 по локација 1.000.000 денари – 

Backhaul за радио 

мрежа 

25% на урбаните 

локации 

60% на приградските 

локации 

85% на руралните 

локации 

250.000 денари 

Само доколку се бара 

изградба на нова 

локација 

Backhaul за оптичка 

мрежа 

75% на урбаните 

локации 

40% на приградските 

локации 

15% на руралните 

локации 

600.000 денари 

Само доколку се бара 

изградба на нова 

локација 

Надградба на постоечка локација со додавање на 4G технологија 

Градежни работи за да 

се додаде 4G на 

постоечка локација 

1 по надградба на 

локација 
130.000 денари – 

Надградба на базна 

станица 

1 по надградба на 

локација 
500.000 денари – 

Додавање на втор 4G 

спектрален опсег на 4G 

локација 

1 по надградба на 

локација 
100.000 денари – 

Надградба на backhaul 
1 по надградба на 

локација  
100.000 денари – 
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Приходи 

Годишните приходи од услугите за широкопојасен пристап до интернет со голема брзина се 

пресметани на општинско ниво, на база на ARPU и бројот на претплатнци. Слика 4.11 подолу 

ги прикажува направените за приходите од FTTH, DOCSIS 3.0 и LTE технологија. 

Слика 4.11: Претпоставки за приходи во моделот на понуда [Извор: Analysys Mason, 2015 година] 

Технологија Претпоставки за ARPU Претпоставки за претплатници 

FTTH  Малопродажниот FTTH ARPU е 

ARPU за фиксен широкопојасен 

пристап до интернет услуги со 

голема брзина, како што е 

проектирано за македонскиот пазар 

во bottom-up моделот на 

побарувачка  

 Големопродажниот ARPU е 

претпоставен да биде 40 % од 

малопродажниот ARPU врз основа 

на тековниот големопродажен DSL 

ARPU 

 75% од трошоците за приклучок се 

наплаќаат од клиентот врз основа 

на тековните комерцијални услови 

во Македонија 

 CPE е бесплатно за 

малопродажните клиенти, како што 

дознавме дека е случајот во 

Македонија 

FTTH претплатниците се пресметани 

врз основа на: 

 прифаќањето на широкопојасниот 

пристап до интернет услуги со 

голема брзина (од економетриската 

анализа) 

 FTTH покриеност (претпоставена на 

100% за 3 години) 

 број на домаќинства во општината   

 попуст во зависност од присуството 

на кабелска мрежа во општината
17

  

Големопродажните претплатници се 

проценети да претставуваат 15% од 

FTTH претплатниците (врз основа на 

податоците за DSL во Македонија) 

DOCSIS3.0  Малопродажниот FTTH ARPU е 

ARPU за фиксен широкопојасен 

пристап до интернет услуги со 

голема брзина, како што е 

проектирано за македонскиот пазар 

во bottom-up моделот на 

побарувачка 

 Не постојат клиенти од 

големопродажба  

 75% од трошоците за приклучок се 

наплаќаат од клиентот врз основа 

на тековните комерцијални услови 

во Македонија 

 CPE е бесплатно за 

малопродажните клиенти, како што 

дознавме дека е случајот во 

Македонија 

DOCSIS 3.0 претплатниците се 

пресметани врз основа на: 

 прифаќање на кабелски услуги во 

покриената област, како што е 

проектирано на национално ниво во 

bottom-up моделот на побарувачка  

 проценет процент на кабелски 

корисници кои ќе се претплатат на  

DOCSIS 3.0 

 DOCSIS 3.0 покриеност 

(претпоставена на 100% за 3 

години) 

 број на домаќинства во општината  

LTE  Малопродажниот ARPU е процент 

на ARPU за мобилни услуги кој го 

предвидовме за пазарот.  

LTE претплатниците се пресметани врз 

основа на: 

 

                                                      
17

  Ако општината е покриена (дури и делумно) со кабелска мрежа, тоа значи дека на среден рок претплатниците на 

широкопојасен пристап до интернет услуги со голема брзина ќе бидат распределени помеѓу FTTH и DOCSIS 3.0 
технологија во општината (така што прифатеноста на FTTH технологијата ќе биде пониска од прифатеноста на 
широкопојасниот пристап до интернет услуги со голема брзина). 
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Технологија Претпоставки за ARPU Претпоставки за претплатници 

Овој процент претставува проценка 

на вредноста што ја имаат 

податоците на претплатниците за 

мобилен широкопојасен пристап до 

интернет услуги, и се очекува нагло 

да расте со текот на времето 

 Не постојат клиенти од 

големопродажба 

 пенетрација на мобилен 

широкопојасен пристап до интернет 

услуги  

 пазарен удел на моделираниот 

оператор – ја спроведовме 

анализата врз основа на 

најголемиот оператор на пазарот, со 

користење на 45% пазарен удел 

 население во општината  

 проценет процент на корисници на 

мобилен широкопојасен пристап до 

интернет услуги кои ќе се 

претплатат на LTE мрежа, што се 

очекува нагло да расте со 

зголемената достапност на 4G 

уредите, а користењето на 

податоците станува поатрактивно за 

потрошувачите 

Оперативни трошоци 

Слика 4.12 ги прикажува направените претпоставки за да се проценат оперативните трошоци во 

моделот на понуда врз основа на влезните податоци од операторите и споредбите со слични 

земји.  

Слика 4.12: Претпоставки за оперативни трошоци во моделот на понуда [Извор: Analysys Mason, 2015 

година] 

Опис Претпоставка за opex 

Градежни работи за одржување (канали) 0,5% од годишните кумулативни капитални 

инвестиции  

Одржување на кулите и покривите 1% од годишните кумулативни капитални 

инвестиции 

Одржување на пасивна опрема (оптички влакна, 

терминатори) 

0,5% од годишните кумулативни капитални 

инвестиции 

Одржување на фиксна активна опрема (ODF, OLT, 

CMTS, оптички јазли)  

1% од годишните кумулативни капитални 

инвестиции 

Активна опрема за мобилни услуги (антена, 

eNodeB) 

4% од годишните кумулативни капитални 

инвестиции 

Backhaul 2% од годишните кумулативни капитални 

инвестиции 

CPE 3% од годишните кумулативни капитални 

инвестиции 

Комерцијални и останати трошоци 30% од редовните приходи  
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4.2.2 Различни видови трошоци 

Моделот на понуда може да пресмета неколку видови на трошоци за секоја технологија со 

голема брзина, како што е прикажано на Слика 4.3: 

 ‘100% трошоци’ – Трошоците за покривање на 100% од населението, независно од што 

е комерцијално изводливо. Покриеноста на населението ќе ја надмине комерцијално 

изводливата покриеност (пресметано врз основа на анализата на НСВ опишана погоре). 

 ‘Трошоци за изводливост’ – Трошоците за постигнување на комерцијално изводлива 

покриеност (на општинско ниво). Овие трошоци се очекува да бидат блиску до 

максимумот кој би го инвестирале приватните оператори во иднина. Комерцијално 

изводливата покриеност е добиена од нашата анализа на НСВ и ќе резултира со делумна 

покриеност на населението.  

 ’Трошоци за неизводливост’ – Разликата помеѓу трошоците за постигнување 100% 

покриеност на населението (или дадената цел за покриеност на населението) и 

комерцијално изводливите трошоци. Овие трошоци се потребни да се покријат областите 

каде што е комерцијално неизводливо поставувањето на мрежа и за кои може да биде 

потребно јавно финансирање.  

За трите видови трошоци, го проценивме процентот на трошоците кои се веќе направени од 

македонските оператори за воведување на мрежи со голема брзина. Конкретно, ако 

операторите тековно покриваат некои делови на општината, кои се проценети како не-

изводливи во целина (што е возможно земајќи во предвид дека општините претставуваат 

прилично детална, но не екстремно грануларна поделба на земјата), во можност сме да ги 

исклучиме веќе направените трошоци од трошоците за неизводливост.   

Треба да се напомене дека трошоците за воведување на фиксна мрежа за широкопојасен 

пристап до интернет услуги се пресметани за поставување на една мрежа за било која дадена 

технологија: 

 претпоставуваме дека само една FTTH мрежа ќе биде поставена на национално ниво, и ќе 

се користи на основа на големопродажба од страна на другите оператори  

 претпоставуваме дека, доколку две кабелски мрежи се преклопуваат во дадена општина, 

само една ќе биде надградена со DOCSIS 3.0 технологија, бидејќи тоа ќе биде доволно да се 

зголеми покриеноста со мрежи за широкопојасен пристап до интернет услуги со голема 

брзина и ќе се постигнат целите за покриеност.  

За LTE, ја проценивме изводливоста за воведувањето на технологијата спроведена од главниот 

оператор, со неговиот пазарен удел. Останатите оператори ќе воведат LTE технологии, но може 

да постигнат понизок (или повисок) праг на изводливост на национално ниво.  
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4.3 Проценка на комерцијално изводлива покриеност по технологии за 

широкопојасен пристап до интернет услуги со голема брзина 

Слика 4.13 ја илустрира тековната покриеност и назначената брзина на различните технологии 

за широкопојасен пристап до интернет услуги достапни во Македонија. 

Слика 4.13: Покриеност на мрежите за широкопојасен пристап до интернет услуги во Македонија 

[Извор: Analysys Mason, податоци од операторите, 2015 година] 

Технологија Покриеност на 

население/ 

домаќинства 

(2014 година) 

Максимална 

понудена 

комерцијална 

брзина 

Забелешки 

ADSL >98% 12Mbit/s DSL технологијата за широкопојасен 

пристап до интернет услуги се испорачува 

со користење на постоечката бакарна 

мрежа. Во нашата проценка 

претпоставивме повеќе да нема 

инвестирање во постоечката бакарна мрежа 

бидејќи нема изгледи за понатамошно 

проширување  

FTTH 15–20% 1.000Mbit/s FTTH технологијата е моментално воведена 

од Македонски Телеком во најнаселените 

општини 

FTTC 0% Не е 

применливо 

FTTC технологијата во моментот не е 

воведена во Македонија. Во отсуство на 

улични кабинети во земјата, веруваме дека 

FTTC нема да претставува значаен дел од 

воведувањата на технологиите во иднина 

(иако VDSL во централната канцеларија може 

да се земе во предвид) 

WiMAX / 

FWA 

>60% 10Mbit/s Не сме запознаени со планови за 

понатамошно проширување на покриеноста 

со FWA во Македонија 

Кабелска 40–50% за вкупна 

кабелска 

<5% за 

DOCSIS3.0 

25Mbit/s во 

DOCSIS 2.0 

150Mbit/s во 

DOCSIS 3.0 

Малку е веројатно дека операторите ќе ја 

прошират должината (footprint) на нивните 

кабелски мрежи (со исклучок на 

операторите кои планираат да ги надградат 

своите LAN мрежи на DOCSIS 3.0). 

Сепак, операторите започнаа со надградба, 

и ќе продолжат да ги надградуваат нивните 

кабелски мрежи до DOCSIS3.0 

HSPA+ >90%  42Mbit/s  За некои оператори максималната 

комерцијална брзина е 21Mbit/s (во 

зависност од употребата од страна на 

вршителот на агрегацијата) 

LTE >40% 150Mbit/s LTE технологијата во моментот се 

поставува во земјата од страна на сите три 

MNOs 
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Резултатите од нашата анализа на технологиите за широкопојасен пристап до интернет услуги 

со голема брзина се прикажани во Слика 4.14 подолу. За FTTH и LTE, вредноста за покриеност 

е процент на населението кое живее во општините каде што поставувањето на технологии со 

голема брзина е изводливо, додека во случај на DOCSIS 3.0 (што исклучиво се заснова на 

претходно постоечки мрежи) некои општини може да бидат делумно покриени. 

Слика 4.14: Комерцијално изводлива покриеност по технологија [Извор: Analysys Mason, 2015 година] 

Технологија 2014 Покриеност на 

население/ домаќинства 

Комерцијално изводлива 

покриеност  

FTTH 15–20% 44% 

DOCSIS3.0 <5% 51% 

LTE >40% 94% 

 

Слика 4.15: Движење на НСВ по домаќинство за воведување на FTTH технологија,по општина 

[Извор: Analysys Mason, 2015 година] и Слика 4.16 го прикажуваат развојот на комерцијалната 

изводливост на FTTH и LTE технологиите преку пресметување на НСВ по домаќинство или по 

население за секоја општина. 

 

 

Слика 4.15: Движење 

на НСВ по 

домаќинство за 

воведување на FTTH 

технологија,по 

општина [Извор: 

Analysys Mason, 2015 

година] 
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Слика 4.16: Движење 

на НСВ по глава на 

жител за воведување 

на LTE технологија, 

по општина [Извор: 

Analysys Mason, 2015 

година] 

 

Слика 4.17: Развој на НСВ по поминато домаќинство за надградување до DOCSIS3.0 

технологија во постоечката должина (footprint) на кабелската мрежа [Извор: Analysys Mason, 

2015 година] ја прикажува истата пресметка за DOCSIS 3.0 технологијата, вкупната прикажана 

покриеност не е таа на вкупните домаќинства, туку само на домаќинствата во максималната 

кабелска должина (footprint).
18

 

 

Слика 4.17: Развој на 

НСВ по поминато 

домаќинство за 

надградување до 

DOCSIS3.0 

технологија во 

постоечката 

должина (footprint) на 

кабелската мрежа 

[Извор: Analysys 

Mason, 2015 година] 

 

                                                      
18

  Вклучувајќи ја покриеноста за LAN, на операторите кои укажаа на нивната намера да ги надградат LAN мрежите 

со DOCSIS3.0 во иднина. 
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4.4 Проценка на различните видови трошоци за поставување на технологии за 

широкопојасен пристап до интернет услуги со голема брзина на национално ниво 

Слика 4.18 подолу ги прикажува капиталните инвестиции потребни за поставување на секоја 

технологија, до нејзината максимална покриеност. За FTTH и LTE, тоа претставува 100% од 

домаќинствата/ населението, а за DOCSIS 3.0 тоа претставува 51% од населението (максимална 

должина (footprint) на кабелската мрежа).
19

 Овие трошоци не ги земаат во предвид тековните 

воведувања на овие технологии. Покривањето на сите македонски домаќинства со FTTH би 

изнесувало приближно 9,6 милијарди денари
20

, споредено со 1,0 милијарди денари за LTE (каде 

што може во голема мера да се искористат постоечките физички локации за 2G и 3G технологии) и 

1,9 милијарди денари за надградба на сите кабелски мрежи со DOCSIS 3.0.
21

 

 

Слика 4.18:Capex 

потребни да се 

постигне 100% 

покриеност со 

широкопојасен 

пристап до 

интернет услуги со 

голема брзина [Извор: 

Analysys Mason, 2015 

година]  

 

Забелешка: За 

DOCSIS3.0 

постигната 

покриеност е еднаква 

на постоечката 

должина( footprint) на 

кабелските мрежи во 

Македонија 

 

Слика 4.19 ја прикажува распределбата на вкупните капитални инвестиции за покриеност, 

помеѓу трошоците за изводливост и трошоците за неизводливост. Во случај на FTTH, ќе бидат 

потребни 6,3 милијарди денари капитални инвестиции за да се покрие 56% од населението што 

е лоцирано во области каде што не е изводливо поставувањето на мрежа (66% од вкупните 

трошоци). Капиталните инвестиции потребни да се покрие со LTE, 6% од населението кое 

живее во области каде што не е изводливо поставувањето на мрежа би изнесувале 250 милиони 

денари (25% од вкупните трошоци). Поставувањето на DOCSIS3.0 е целосно изводливо во 

постоечката област на покриеност.  

                                                      
19

  Вклучувајќи ја покриеноста со LAN, на операторите кои укажаа на нивната намера да ги надградат LAN мрежите 

до DOCSIS 3.0 во иднина. 

20
  Трошоците вклучуваа CPE и трошоци за поврзување на клиентите. 

21
  Во случај на преклопување на две кабелски мрежи, претпоставуваме во нашето моделирање дека надградбата 

со DOCSIS3.0 ќе биде само еднаш спроведена. 
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Слика 4.19: Изводливи и 

неизводливи capex 

потребни да се 

постигне 100% 

покриеност со 

широкопојасен 

интернет пристап со 

голема брзина [Извор: 

Analysys Mason, 2015 

година]  

Забелешка: За 

DOCSIS3.0 постигната 

покриеност е еднаква на 

постоечката должина( 

footprint) на кабелските 

мрежи во Македонија 

 

Слика 4.20 и Слика 4.21 ги прикажуваат нашите проценки за намалувањето на капиталните 

инвестиции кога се земаат во предвид веќе поставените FTTH и LTE. За FTTH, сметаме дека не 

се повеќе потребни 770 милиони денари во општините каде што е изводливо поставувањето на 

мрежите, споредено со 280 милиони денари во општините каде што не е изводливо 

поставувањето на мрежите. Треба да се забележи дека нашата анализа е спроведена на 

општинско ниво и затоа резултатите за една општина се или ‘изводливи’ или ‘неизводливи’. 

Сепак, во реалноста некои делови на општината може да бидат изводливи за поставување на 

мрежа, а некои други делови може да бидат неизводливи во зависност од густината и степенот 

на концентрација на просториите во општината. Поради тоа, не е изненадувачки операторите да 

вовеле FTTH за да покријат делови на некои општини што се сметаат како неизводливи за 

поставување на мрежа.  

За LTE, проценуваме дека не се потребни повеќе околу 110 милиони денари, повеќето од нив во 

општините каде што е изводливо поставувањето на мрежа.
22

 

                                                      
22

  И покрај тоа што е проценето дека во моментот покриеноста со LTE технологија е повеќе од 40%, голем дел од 

локациите сеуште треба да се надградат со 4G, вклучувајќи ги и општините во кои некои 4G локации тековно  
оперираат, со цел да се обезбеди квалитетен широкопојасен пристап до интернет услуги со голема брзина до 
крајните корисници, земајќи ги во предвид очекуваниот раст и сообраќај. 
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Слика 4.20: Изводливи и неизводливи FTTH 

capex потребни земајќи ги во предвид 

постоечките поставувања на мрежите [Извор: 

Analysys Mason, 2015 година] 

 Слика 4.21: Изводливи и неизводливи LTE capex 

потребни земајќи ги во предвид постоечките 

поставувања на мрежите [Извор: Analysys 

Mason, 2015 година] 

 

 

 

   

 

За FTTH, како што е прикажано на Слика 4.22 подолу, во повеќето профитабилни области 

трошокот по домаќинство се зголемува од 7.000 денари до 47.000 денари по домаќинство.  

 

Слика 4.22: Движење 

на capex за покриено 

домаќинство со FTTH 

[Извор: Analysys 

Mason, 2015 година]  
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За LTE, 87% од населението може да биде покриено со помалку од 1.000 денари по жител 

(зголемувајќи се до 5.000 денари во општините со помала изводливост за поставување на 

мрежа); ова е прикажано во Слика 4.23: Движење на capex за покриено население со LTE 

[Извор: Analysys Mason, 2015 година] подолу. 

 

Слика 4.23: Движење 

на capex за покриено 

население со LTE 

[Извор: Analysys 

Mason, 2015 година] 

 

За кабелската мрежа, на Слика 4.24: Движење на capex по домаќинство надградено со DOCSIS 

3.0 [Извор: Analysys Mason, 2015 година] не ја прикажуваме покриеноста на домаќинствата, 

туку процентот на максималната кабелска должина (footprint) што е надградена со DOCSIS3.0. 

Во повеќето области покриени со кабелска мрежа трошокот за надградба на мрежата е во опсег 

од 5.000 денари и 7.000 денари по домаќинство; во областите со помала изводливост за 

поставување на мрежа, може да биде и до висина од 8.500 денари по домаќинство. 



Проект Мадрид  |  97 

Реф.бр.: 2001520-82 

 

Слика 4.24: Движење 

на capex по 

домаќинство 

надградено со 

DOCSIS 3.0 [Извор: 

Analysys Mason, 2015 

година] 

 

Слика 4.25 го прикажува движењето на трошоците за спроведена единица за FTTH, LTE и DOCSIS 

3.0 како со зголемување на покриеноста; ги вклучува трошоците кои можеби веќе биле направени 

за поставувањето на постоечките мрежи. Сликата покажува дека капиталните инвестиции значајно 

варираат по технологија, што може да се објасни со следните три фактори: 

 LTE инвестицијата во главно се состои од лесна хардверска надградба на постоечките 

физички локации 

 Воведувањето на DOCSIS 3.0 во главно се состои од надградба на опрема и делумно 

поставување на оптички влакна 

 FTTH се состои од целосна инфраструктурна инвестиција. 

Слика 4.25: Движење на capex за воведување на секоја од трите моделирани технологии за 

широкопојасен пристап до интернет услуги со голема брзина по спроведена единица [Извор: Analysys 

Mason, 2015 година]   
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5 Основни видови на мерки  

Во ова поглавје ги резимираме мерките  кои регулаторите ги имплементираа или дефинираа во 

нивните национални планови за широкопојасен пристап до интернет услуги за поттикнување 

на конкуренцијата на пазарот за широкопојасен пристап до интернет услуги.   

Како што е покажано на Слика 5.1 подолу, идентификувавме три основни категории на мерки 

кои можат да бидат искористени за да се поттикне развојот на пазарот за широкопојасен 

пристап до интернет услуги: 

 мерки за развој на ‘страната на понудата’ – т.е мерки кои имаат за цел зголемување на 

достапноста на широкопојасниот пристап до интернет услуги до крајните корисници 

 мерки за развој на ‘страната на побарувачката’ – т.е мерки кои имаат за цел зголемување на 

интересот на граѓаните за услуги на широкопојасен пристап до интернет услуги и проекција 

на прифаќањето на тие услуги  

 општи мерки со цел усвојување на регулаторна и политичка рамка за поддршка на развојот 

на широкопојасен пристап до интернет услуги.  

Мерките на страната на понудата и на страната на побарувачката понатаму беа поделени на 

уште две категории, како што е наведено во следните точки. 

Во остатокот од ова поглавје се прикажани и објаснети мерките кои беа усвоени или кои беа 

вклучени во националните планови за широкопојасен пристап до интернет услуги во други 

европски земји поделени во главните категории кои веќе ги идентификувавме.   

 

Слика 5.1: Главни 

типови на мерки за 

поттикнување на 

побарувачката и 

понудата за мрежи за 

широкопојасниот 

пристап до 

интернет услуги 

[Извор: Analysys 

Mason, 2015 година] 
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5.1.1 Регулаторна и политичка рамка 

Првиот и основен чекор за поттикнување на широкопојасен пристап до интернет услуги во 

земјата е обезбедување на јасна регулаторна и политичка рамка. Ова им помага на креаторите 

на политиката и пратениците да ги: 

 артикулираат нивните цени и клучни приоритетни области; 

 идентификуваат оние сектори каде е потребна државна интервенција и издвојување на 

јавни средства ако е тоа потребно; 

 обезбедат јасен, долгорочен план за заинтересираните страни во секторот за информатички 

и комуникациски технологии и стабилна и предвидлива правна и оперативна средина, што е 

клуч за привлекување на инвеститори. 

Поточно, јавните власти имаат за цел создавање на многу поповолна средина за развој на 

широкопојасен пристап до интернет услуги преку фокусирање на: 

 едноставен административен процес и олеснување на комуникацијата помеѓу операторите и 

јавните власти, на пример преку 

– дефинирање на национален, единствен процес со цел распоредување на мрежата во 

државна сопственост (право на начин)  

– намалување или потиснување на надоместоците  кои се користат за јавната сопственост 

– поедноставување на процесот за влегување на нов оператор на пазарот 

 осигурување дека пазарите за телекомуникациски услуги ќе останат конкурентни, имајќи во 

предвид дека здравата конкуренција на пазарот ќе ги намали цените и ќе го подобри 

квалитетот на услугата, што во крајна линија ќе биде во корист на потрошувачите  

 гарантирање доволно моќ и независност за регулаторот - важно е регулаторот да биде во 

можност да ги носи потребните одлуки во рамките на правната регулатива, да биде во 

позиција да ги спроведе овие одлуки, да биде во можност да посредува при спорови помеѓу 

операторите и регулаторот да биде во состојба да функционира доволно брзо за да биде 

ефикасен   

 избегнување на ограничувања на прашања како што се VoIP, иновации и пристап, за да 

крајните корисници и компании продолжат да имаат корист од позитивниот ефект на 

неутралност на мрежата. 

5.1.2 Страна на понуда 

Оваа потточка ги претставува мерките кои би требало да бидат преземени на страната на 

понудата за поттикнување на мрежите за широкопојасниот интернет пристап и услуги, особено 

широкопојасниот интернет пристап со голема брзина.   

Треба да се напомене дека оваа студија во главно се фокусира на мерките на страната на 

понудата со оглед на тоа дека овие мерки се основата на регулацијата која може да биде 

усвоена од Националните регулаторни власти за разлика од мерките на страната на 

побарувачката кои во главно се политики усвоени од Владите.  
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Табелата подолу дава резиме на мерките преземени на страната на понудата од европските 

земји (повеќето од ЕУ земјите и “земји во регионот” блиску до Македонија) за поттикнување на 

широкопојасниот пристап до интернет услуги. Треба да се напомене дека најголем број од 

мерките се преземени од страна на националните регулаторни власти задолжени за 

телекомуникацискиот сектор и според тоа се повеќе регулаторни отколку политички мерки. 

Како што се гледа од табелата, сите земји го регулираат големопродажниот пристап до мрежа; 

другите мерки се помалку присутни како што се пристап до инфраструктура која не е поврзана 

со телекомуникации и тргување со спектар, иако пасивното споделување на 

телекомуникациската инфраструктура и доделувањето на спектар кон широкопојасен пристап 

до интернет услуги се во моментов прилично раширени во Западна Европа. 
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Слика 5.2: Мерки на страната на понудата за поттикнување на имплементација на широкопојасен интернет пристап и услуги [Извор: ЕК, Национални планови за 

широкопојасен пристап до интернет услуги, Analysys Mason, 2014] 

Земји Споделување на 

телекомуникациска- 

та инфраструктура 

Соработка 

при 

воспоста- 

вување и 

инвестира-

ње 

Пристап до 

нетелекомуникацис-

ка инфраструктура 

Доделување 

на спектар 

Тргување 

со спектар 

Обврски за 

покрие-ност 

Воведува-

ње на 

технички 

стандарди 

 

Пазари за 

големопродаж-

ба и 

малопродажба 

Албанија ✓ ✓      ✓ 

Австрија ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Белгија  ✓  ✓ ✓ ✓  ✓ 

Бугарија  ✓   ✓   ✓ 

Кипар ✓ ✓    ✓  ✓ 

Република 

Чешка 
✓   ✓ ✓ ✓  ✓ 

Хрватска ✓   ✓  ✓  ✓ 

Данска ✓ ✓  ✓ ✓   ✓ 

Естонија ✓   ✓    ✓ 

Финска ✓ ✓  ✓  ✓ ✓ ✓ 

Франција ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 

Германија ✓  ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 

Грција        ✓ 

Унгарија    ✓    ✓ 

Ирска  ✓  ✓  ✓  ✓ 

Италија ✓   ✓    ✓ 

Латвија    ✓ ✓   ✓ 

Литванија ✓   ✓    ✓ 



Проект Мадрид  |  102 

Реф.бр.: 2001520-82        

Земји Споделување на 

телекомуникациска- 

та инфраструктура 

Соработка 

при 

воспоста- 

вување и 

инвестира-

ње 

Пристап до 

нетелекомуникацис-

ка инфраструктура 

Доделување 

на спектар 

Тргување 

со спектар 

Обврски за 

покрие-ност 

Воведува-

ње на 

технички 

стандарди 

 

Пазари за 

големопродаж-

ба и 

малопродажба 

Луксембург ✓ ✓ ✓     ✓ 

Црна Гора ✓ ✓   ✓   ✓ 

Холандија    ✓ ✓   ✓ 

Норвешка    ✓ ✓ ✓  ✓ 

Полска ✓ ✓ ✓   ✓ ✓ ✓ 

Португалија ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Романија  ✓ ✓ ✓    ✓ 

Словенија ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   ✓ 

Шпанија ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Шведска ✓ ✓  ✓  ✓ ✓ ✓ 

Обединето 

Кралство 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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Инфраструктура и мрежи 

Споделување на 

телекомуникацис-

ка 

инфраструктура 

Мерките за поттикнување на делењето на постоечката 

телекомуникациска инфраструктура помеѓу тековните учесници на 

пазарот вклучуваат: 

 составување на граѓански инфраструктурен регистар во кој е 

индексирана локацијата и карактеристиките на сите постоечки 

инфраструктурни делови на комуникациските мрежи кои се 

соодветни за здружување. Ова го олеснува споделувањето на 

инфраструктурата (на пр. Германија, Хрватска, Албанија).  

 наметнување на обврска за обезбедување на пристап преку канал 

(duct access)  и пристап преку столб (pole access) за намалување на 

трошоците за имплементација кај алтернативните оператори (на пр. 

Обединето Кралство, Словенија). 

Соработка при 

воспоставување 

на мрежа и 

инвестирање  

Мерките кои овозможуваат координација и заедничко инвестирање 

при воспоставување на комуникациски мрежи, помеѓу операторите за 

телекомуникации или со комуналните претпријатија/промоторите 

вообичаено вклучуваат: 

 поттикнување на заедничко воспоставување на електронски 

комуникациски мрежи за време на изградбата на друга 

инфраструктура, како што се водовод или канализација (на пр. 

Словенија, Хрватска). 

 наметнување обврска на операторите за воспоставување на нова 

комуникациска инфраструктура која ќе нуди можност за заедничка 

инвестиција со другите оператори (на пр. Франција). 

 наметнување обврска за воспоставување електронски 

комуникациски мрежи во сите новоформирани населби (на пр. 

Обединето Кралство). 

 развој на јавно приватно партнерство за имплементација на 

комуникациски мрежи, особено во области со пониска 

профитабилност (на пр. Шпанија, Словенија, Албанија). 

 обезбедување финансиска поддршка за доизградба на 

инфраструктурата за пренесување на податоци (backbone) во 

руралните и изолираните средини каде економскиот простор е 

недоволен (на пр. Обединето Кралство, Германија, Словенија). 
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 имплементирање на портал кој ќе биде разбирлив за јавноста со 

информации во однос на планирање, финансирање и целокупен 

бизнис модел развиен во области каде има широкопојасен пристап 

до интернет услуги за да им помогнат на засегнатите страни кои не 

се специјалисти во областа како што се локалните власти, а кои 

имаат инвестиции за воспоставување на широкопојасен пристап до 

интернет услуги (на пр. Германија, Франција). 

Пристап до 

нетелекомуника-

циски 

инфраструктури 

Мерки кои ќе им овозможат на операторите да користат 

нетелекомуникациска јавна инфраструктура при воспоставување на 

комуникациските мрежи. На пример, да им се даде моќ на 

националните регулаторни власти да управуваат со пристапот до 

инфраструктурата (на пр. канали, столбови) кои се во сопственост на 

субјекти надвор од телекомуникацискиот сектор (јавна сопственост, 

сопственост на комуналните претпријатија, железници...) (на пр. 

Обединето Кралство, Франција, Германија, Романија, Словенија). 

Доделување на 

спектарот  

Активностите за дефинирање на јасна и ефикасна политика на 

спектарот за поттикнување на развојот на мобилен широкопојасен 

пристап до интернет услуги вообичаено вклучуваат: 

 доделување на спектар од дигитална дивиденда (Assigning digital 

dividend spectrum) (канал од 790-862 MHz) кон широкопојасни 

мобилни комуникации со голема брзина (на пр. најголем број од 

Европските земји). 

 имплементирање на refarming мерки на спектарот кои ќе 

овозможат понапредните технологии да ги користат фреквенциите 

кои се веќе доделени на постоечките технологии (на пр. Црна Гора)  

 поттикнување на целосна технолошка неутралност при 

доделувањето на фреквенции (на пр. Хрватска, Албанија). 

Тргување со 

спектар 

Овозможување пренос на правата на спектарот за подобрување на 

флексибилноста и рационалноста при користењето на фреквенциите 

(на пр. Црна Гора, Обединето Кралство). 

Обврски за 

покриеност 

Употребата на нови лиценци за спектар за зголемување на достапноста 

на широкопојасен пристап до интернет услуги на национално ниво 

вообичаено вклучува: 

 вклучување на обврската за покриеност на појас со ниска 

фреквенција (на пр. 800Mhz, 700MHz) во области за кои не постои 

интерес (на пр. Хрватска, Франција, Германија). 
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 тековно следење и исполнување на обврските за спроведување на 

покриеност и ако е потребно воведување на помалку строги 

обврски за сите нови учесници на пазарот за да можат и тие да 

работат профитабилно (на пр. Обединето Кралство). 

 воведување на географска регулација (различни барања во 

зависност од регионот), за да се прилагодат обврските во 

лиценцата според карактеристиките на конкуренцијата во 

специфичните области на пазарот (на пр. Полска). 

 разгледување на оправданоста од наметнување на универзални 

обврски за плаќање на услуги на широкопојасен пристап до 

интернет услуги на операторот. Економскиот трошок од оваа мерка 

ќе биде покриен со фиксен надомест во случај операторот кој е 

задолжен за обезбедување на услугата да се стекне со неправеден 

товар (на пр. Финска, Шпанија, Шведска). 

Наметнување на 

технички 

стандарди 

Елиминирање на несигурноста поврзана со техничките спецификации 

на проект за воведување на широкопојасен пристап до интернет 

услуги, вообичаено вклучува: 

 дефинирање на стандарди за новоформираните населби кои треба 

да бидат приклучени на широкопојасен пристап до интернет 

услуги со голема брзина (на пр. Обединетото Кралство) 

 дефинирање на стандарди за воспоставување на нови елементи во 

мрежата кои треба да се споделуваат помеѓу сите оператори како 

што се канали и вградена оптика (на пр. Франција). 

Понуди за големопродажба на широкопојасен пристап до интернет услуги 

Пазари за 

големопродажба 

и малопродажба 

Активностите за поттикнување на конкуренцијата и дефинирање на 

инвестициона скала која ќе им овозможи на потенцијалните оператори 

успешно да влезат на пазарот вообичаено вклучуваат: 

 овозможување на пристап до комуникациската мрежа на 

операторите кои имаат значителна пазарна моќ (SMP)
23

 на повеќе 

нивоа, вклучувајќи и активно и пасивно учество (разврзување на 

оптичката и бакарната локална јамка, регионален битстрим 

пристап, национален битстрим пристап), за алтернативните 

оператори со сигурност да изберат адекватно ниво на инвестиции и 

контрола на нивните мрежи (на пр. најголем дел од европските 

                                                      
23

  Операторите за кои се смета дека имаат Значајна Пазарна Моќ на одреден пазар 



Проект Мадрид  |  106 

Реф.бр.: 2001520-82 

земји). 

 наметнување на дополнителни производи за олеснување на 

воспоставувањето на мрежа на конкурентите (на пр. производи со 

темни/скриени оптички влакна, изнајмени линии, национални 

транспортни врски) (на пр. најголем дел од европските земји). 

 следење и наметнување на регулаторни обврски и спроведување на 

редовни и релевантни анализи на пазарите за да бидат во можност 

да ги прифатат промените во конкурентна ситуација (на пр. 

најголем број од европските земји).  

5.1.3 Страна на побарувачката 

Оваа потточка ги прикажува мерките кои можат да бидат преземени на страната на 

побарувачката за поттикнување на користењето на широкопојасен пристап до интернет услуги 

од страна на граѓаните. Ние идентификувавме две категории на мерки: 

 мерки со цел олеснување на користењето на широкопојасен пристап до интернет услуги од 

страна на што е можно поголем број на граѓани преку зголемување на  

– нивното познавање на можностите на информатичката и комуникациската технологија 

– нивната доверба во информатичката и комуникациската технологија (безбедност, 

транспарентност, заштита) 

– нивната способност реално да ги користат новите услуги 

 мерки со цел зголемување на бројот на дигиталните содржини и услуги и нивната 

атрактивност за поттикнување на интересот на граѓаните кон информатичката и 

комуникациска технологија 

Познавање, доверба и капацитет 

Слика 5.3 подолу ги резимира мерките преземени на страна на побарувачката во однос на  

“познавање, доверба и капацитет” од страна на големите европски земји (Франција, Германија, 

Обединето Кралство, Италија, Шпанија и Полска) како и земји од регионот блиску до 

Македонија за развој на широкопојасниот пристап до интернет услуги. При анализата на 

земјите од регионот не се опфатени Србија, Грција и Босна затоа што во моментов немаат на 

сила национален план за широкопојасен пристап до интернет услуги.    

Како што е прикажано во табелата, речиси сите земји имаат преземено комуникациски мерки за 

развој на широкопојасниот интернет пристап и услуги. Најголем број од овие мерки се во 

насока на намалување на јазот помеѓу луѓето кои користат информатички технологии и оние 

кои не ги користат (e-inclusion) и во насока на зголемување на довербата и безбедноста. 

Мерките кои вклучуваат мапирање на широкопојасниот пристап до интернет услуги (broadband 

mapping) и транспарентност и контрола се среќаваат многу поретко. 
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Слика 5.3: Мерки за познавање, доверба и капацитет за развој на широкопојасниот пристап до интернет услуги [Извор: Analysys Mason, 2014 година]  

Земја Мапирање на 

широкопојасниот 

пристап до услуги 

Транспарентност и 

контрола 

Комуникација Доверба и безбедност e-Inclusion и  ICT 

писменост 

Албанија   ✓ ✓ ✓ 

Бугарија ✓  ✓   

Хрватска   ✓ ✓  

Франција ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Германија ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Италија ✓  ✓ ✓ ✓ 

Црна Гора   ✓ ✓ ✓ 

Полска  ✓ ✓  ✓ 

Романија   ✓  ✓ 

Словенија      

Шпанија ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Обединето Кралство ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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Broadband 

mapping 

Дизајнирање на јавно достапна алатка за мапирање (mapping tool) која ќе 

ја покажува достапноста и брзината на приклучоците на широкопојасен 

пристап до интернет услуги за секој корисник, на национално ниво. Тоа 

ќе овозможи визуелизација на тековната состојба на широкопојасните 

пристапи до услуги на одредена локација вклучувајќи ја и достапноста на 

основен или широкопојасен пристап до интернет услуги со голема брзина 

и ќе ја олесни идентификацијата на области каде постојат пазарни 

празнини (на пр. Шпанија, Франција).   

Транспарентност 

и контрола 

Дефинирањето на обврски за транспарентност на операторите со цел 

зголемување на квалитетот на информациите, контролата и довербата 

на крајните корисници, вообичаено вклучува: 

 дефинирање на барања за транспарентност за ISPs во однос на 

испорачаната брзина во моментот на продажба (на пр. Обединето 

Кралство, Полска) 

 овозможување на крајните корисници познавање на параметрите на 

дадените услуги на широкопојасен пристап до интернет услуги за 

да бидат сигурни дека тие соодветствуваат со понудата (на пр. 

Полска). 

 наметнување на јасна, разбирлива и достапна структура на 

договорите за широкопојасен интернет пристап (на пр. Полска). 

 воспоставување на правен систем и процедури за дефинирање на 

правата на претплатниците на широкопојасен пристап до интернет 

услуги и олеснување на обработката, управувањето и решавањето 

на жалби против операторите во однос на договорот и услугата (на 

пр. Полска)   

 објавување на годишни контролни извештаи во кои се опфатени 

мерките кои се веќе имплементирани, нивното влијание на сектор 

за информатички и комуникациски технологии и идните чекори и 

активности кои треба да бидат преземени (на пр. Германија). 

 

Комуникација   

 

Дизајнирањето на маркетинг кампањи за охрабрување на пошироката 

употреба на дигитални услуги вообичаено вклучува:  

 преземање на јавни кампањи за промовирање на дигиталната 

економија и зголемување на свесноста за предностите кои 

произлегуваат од употребата на интернет (на пр. Шпанија, 

Бугарија, Полска) 

 информирање на корисниците за можностите кои ги нудат 

дигиталните телевизии (на пр. голем број на европски земји).  
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Доверба и 

безбедност  

Мерките за подобрување на безбедноста при користењето на 

дигиталните услуги и зголемување на довербата во однос на овие 

технологии вообичаено вклучуваат: 

 формирање на комисија за радио фреквенции и здравствени 

прашања за да се подигне довербата во однос на безбедноста на 

средината и во фактот дека користењето на радио бранови не 

влијае на јавното здравје (на пр. Шпанија) 

 развој на услуги како што се e-идентификација, уреди за потпис, и 

услуги за дигитална идентификација за заштита на приватноста на 

идентитетот (на пр. Црна Гора) 

 имплементирање на закони за заштита на потрошувачи и 

осигурување на одговорно обработување, управување, чување и 

контрола на личните податоци на било кој ентитет (на пр. 

Албанија) 

 обезбедување на адекватна сигурност на полето на електронски 

трансакции (на пр. Шпанија) 

 усвојување на закони за авторски права во дигиталната сфера (на 

пр. Обединетото Кралство, Хрватска). 

e-Inclusion и ICT 

писменост  

Мерките за поттикнување на пристап и употреба на содржините и 

услугите на информатичките и комуникациските технологии (ICT) кај 

најголем дел од населението, вообичаено вклучуваат: 

 зголемување на употребата и пристапот до услуги, во согласност со 

меѓународните стандарди за пристап до мрежа (на пр. Шпанија, 

Црна Гора и Полска) 

 овозможување на пристап за групите со специјални потреби и 

осигурување дека секој има можност, вештина и знаење да ги 

користи интернет услугите. Ова може да вклучува поддршка на 

обуки и едукации во областа на ICT во училиштата и за возрасни 

(на пр. Шпанија)   

 поставување на јавни пунктови со информации, за луѓето со 

неповолна географска положба, кои живеат во слаби економски 

услови, имаат ниско ниво на дигитални вештини, со ниска 

инфраструктура (на пр. Албанија, Романија)   

 обезбедување субвенции или социјални тарифи за граѓаните на кои 

им е потребна финансиска поддршка за да можат да си ја дозволат 

употребата на комуникациски услуги (на пр. Белгија). 
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Содржини и услуги 

Слика 5.4 подолу ги резимира мерките преземени на страната на побарувачката во однос на 

“содржини и услуги“ од страна на поголемите европски земји  (Франција, Германија, 

Обединето Кралство, Италија, Шпанија и Полска), како и земји од регионот блиску до 

Македонија за развој на широкопојасниот пристап до интернет услуги. При анализата на 

земјите од регионот не се опфатени Србија, Грција и Босна затоа што во моментов немаат на 

сила национален план за широкопојасен пристап до интернет услуги.     

Како што е прикажано во табелата сите земји имаат преземено мерки за развој на е-

образованието, е-администрацијата и е-здравството. Најголем дел од земјите имаат преземено 

активности за поддршка на индустријата и поттикнување на создавање поквалитетна интернет 

содржина, додека мерки кои вклучуваат е-судство и е-трговија се среќаваат многу поретко. 
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Слика 5.4: Мерки за содржини и услуги со цел поттикнување на развојот на широкопојасен пристап до интернет услуги [Извор: Analysys Mason, 2014 година] 

Земји е-Образование e-

Администрација 

e-Здравство Квалитет на 

интернет 

содржина  

Поддршка на 

индустријата 

e-Трговија e-Судство 

Албанија ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

Бугарија ✓ ✓ ✓  ✓   

Хрватска ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

Франција ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

Германија ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

Италија ✓ ✓ ✓ ✓   ✓ 

Црна Гора ✓ ✓ ✓  ✓   

Полска ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

Романија ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

Словенија ✓ ✓ ✓     

Шпанија ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Обединето 

Кралство 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   
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e-Образование  Мерките за поврзување на училиштата и универзитетите и развојот на 

користењето на ICT во образовниот процес, вообичаено вклучуваат: 

 создавање на нови образовни алатки, содржини и услуги прилагодени 

на дигиталниот свет за студенти, професори и родители (на пр. 

Франција, Италија, Романија) 

 поттикнување на дигитализацијата на универзитетите и 

училиштата преку обезбедување на интернет пристап со голема 

брзина и нудење на можност за интернет приклучок за студентите 

(на пр. Италија, Црна Гора)  

 зголемување на можностите за академски и професионални 

квалификации во ICT секторот, на пример преку дефинирање на нови 

дипломи и квалификации кои се во согласност со развојот на 

дигитална економија (на пр. Шпанија, Франција)  

 воведување на дигитално учење во училниците на пример, преку 

дигитални интерактивни табли и таблети (на пр. Италија, Полска). 

e-Администрација  Мерките кои ќе овозможат пристап до најважните административни 

услуги за целото население и ќе ја поедностават административната 

постапка, вообичаено вклучуваат: 

 создавање на интернет платформа за обезбедување на најзначајните 

услуги од јавната администрација, на пр. формулари за данок, 

плаќање на казни, аплицирање за услуги, жалби, извештаи, социјално 

осигурување ... (на пр. најголем број од Европските земји) 

 имплементирање на постепена дигитализација на 

административните регистри и процеси, за скратување на 

процесите и намалување на печатениот материјал (на пр. Албанија) 

 обука на јавните службеници (на национално, регионално и 

локално ниво) за користење на дигиталните услуги (на пр. Полска). 

e-Здравство  Усвојувањето на можностите кои ги нуди пристапот до широкопојасни 

интернет услуги на здравствениот сектор и поттикнување на 

употребата на нови услуги, вообичаено вклучува: 

 имплементација на дигитализација на здравствените услуги и 

процеси: e-рецепти, клинички извешати со дигитални потписи, 

дифузија на циклусот на електронски рецепти, закажување преку 

интернет, плаќања преку интернет, медицински извештаи на 

интернет и дигитални сертификати за болест (на пр. Шпанија, 

Италија) 

 развој на јавен интернет портал за обезбедување на информации и 

услуги во однос на здравствената заштита (на пр. Црна Гора)  
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 развој на медицински услуги преку видео конференција (на пр. 

Романија). 

Квалитет на 

содржините на 

интернет 

Активностите за развој на квалитетна понуда на интернет со цел 

привлекување на голем дел од јавноста, вообичаено вклучуваат: 

 понуда на дигитален пристап до културните содржини кои се под 

одговорност на државата, на пример преку дигитализација на 

националната архива, интернет посета на виртуелни музеи или 

објавување на интернет (на пр. Франција, Полска, Италија) 

 финансиска поддршка при создавањето на дигитална содржина со 

голема вредност, на пр. содржини на мајчин јазик или аудио-

визуелна содржина (на пр. Албанија, Шпанија)  

 усвојување на закони за заштита на интелектуалната сопственост и 

решавање на прашањето за кршење на авторските права, 

намалувањето на обемот на нелегални преземања на интернет 

содржини (на пр. Хрватска, Обединето Кралство). 

Поддршка на 

индустријата  

Активностите за поддршка на ICT бизнисот за стимулирање на 

развојот на нови и иновативни услуги или производи вообичаено 

вклучуваат:  

 обезбедување фондови и/или обуки за компании кои се дел од 

дигиталниот сектор и за компании кои работат на создавање, 

производство и дистрибуција на дигитални содржини (на пр. 

Романија) 

 создавање на дигитални центри (“digital hubs”) за концентрација на 

претпријатијата во дигиталниот сектор, со цел стимулирање на 

конкурентноста и растот (на пр. Франција) 

 формирање на центар за квалитет на широкопојасен пристап до 

интернет услуги, кој би давал совети и информации за развојот на 

широкопојасниот пристап до интернет услуги и подготовка на 

предлози за имплементација на мерки (на пр. Германија)  

 намалување на ДДВ за производи и услуги во ICT секторот (на пр. 

Албанија).  

 

e-Трговија  

 

Мерки за развој на е-трговијата вообичаено вклучуваат: 

 дефинирање на стандарди и сертификати за е-трговија (на пр. 

Шпанија) 

 поедноставување на административната постапка поврзана со 

отварање на интернет компанија (на пр. Шпанија). 
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e-Судство  Мерките кои би направиле судскиот систем да има корист од 

употребата на ICT услуги вообичаено вклучуваат: 

 имплементирање на правни насоки и информативни услуги на 

интернет (на пр. Шпанија) 

 можност граѓаните претходно да пријавуваат поситни жалби 

онлајн (на пр. Франција) 

 имплементација на дигитализација на правен случај со цел 

намалување на печатената документација и поедноставување на 

размената на информации (на пр. Полска). 

 

 

 



Проект Мадрид  |  115 

Реф.бр.: 2001520-82 

6 Оценка на влијанието на мерките  

Во ова поглавје е прикажана оценката на главните мерки кои треба да се земат во предвид 

за поттикнување на развојот на пазарот за широкопојасен пристап до интернет услуги во 

Македонија. Поглавјето е составено од следните делови: 

 Точка 6.1 во која е идентификувана листа на релеватни мерки кои би требало да се земат 

во предвид во случајот на Македонија 

 Точка 6.2 во која е прикажано влијанието на секоја идентификувана мерка врз низа 

клучни показатели на пазарот 

 Точка 6.3 во која е разгледано веројатното влијание на овие мерки и потенцијалните 

тешкотии кои можат да се јават при нивна имплементација. 

6.1 Идентификација на релевантните мерки 

6.1.1 Страна на понудата 

Подолу ги прикажуваме мерките за кои сметаме дека се најрелеватни за секоја категорија на 

“страната на понудата” како што се презентирани во Поглавје 5 погоре. Исто така 

објаснуваме зашто мислиме дека некои од нив не се релевантни за случајот на Македонија.   

Споделување на 

телекомуникацис-

ката 

инфраструктура:  

 релевантно  да 

се тестира 

Голем број на европски земји преземаа мерки за да го олеснат процесот 

на изнајмување на телекомуникациска инфраструктура помеѓу 

операторите.  

Во случајот на Македонија, сметаме дека мерката за стимулирање на 

операторите за меѓусебно споделување на нивната инфраструктура 

на мобилна мрежа (како активна, така и пасивна) би била релевантна. 

Ова вообичаено би било направено во области кои се ретко населени и би 

им овозможило на операторите заштеда на трошоци, а според тоа и 

позитивно влијание на покриеноста со LTE. Имплементацијата помеѓу 

операторите може да биде релативно сложена, особено за активно делење 

на мрежа, но постојат  неколку примери на MNO за имплементација на 

договори за делење на мрежа во Европа.    

Соработка при 

воспоставување 

на мрежа и 

инвестирање: 

 не е 

релевантно да се 

тестира 

Оваа категорија обединува голем спектар на мерки кои беа преземени 

на национално ниво во неколку земји во Европа. Ние одбравме да не ја 

моделираме оваа мерка поврзана со соработка при воспоставување на 

мрежа и инвестирање затоа што: 

 Нема податок дали алтернативните оператори би сакале да воведат 

FTTH мрежи со главниот оператор и надградбата на кабелските 

мрежи до DOCSIS3.0 не е прилагодена за заедничко инвестирање 
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 мерките кои вклучуваат субвенции односно јавно финансирање за 

инвестиции бараат “политички” одлуки за кои не сме во позиција 

да коментираме 

 мерките кои пропишуваат инвестиции во оптика при изградбата на 

нов деловен простор или друга инфраструктура се тешки за 

моделирање без детални географски информации.  

Пристап до 

нетелекомуника-

циски 

инфраструктури: 

 релевантно  да 

се тестира  

Речиси половина од европските земји преземаат мерки со кои им 

овозможуваат на операторите да користат нетелекомуникациски 

градежни инфраструктури (на пр. канали, столбови кои се во 

сопственоста на правни лица како што се претпријатија во јавна 

сопственост, комунални претпријатија, железници...) при воведувањето 

на комуникациски мрежи.  

Кога станува збор за Македонија, со оглед на тоа дека ние немаме 

информации за потенцијалната природа на такви нетелекомуникациски 

инфраструктури, ние ја земавме во предвид мерката која им 

овозможува на операторите повторно да ги употребуваат каналите 

и столбовите кои се во сопственост на правни лица кои не 

оперираат во телекомуникацискиот сектор. Ова може да има силно 

влијание врз трошоците за воведување на FTTH (имајќи во предвид 

дека копањето за да се инсталира оптика претставува еден од 

најзначајните трошоци при инвестицијата), и дополнително може да ја 

подобри комерцијалната изводливост и во крајна линија покриеноста 

со FTTH мрежи во земјата.   

Доделување на 

спектар: 

 релевантно  да 

се тестира  

Спектар за мобилен широкопојасен пристап до интернет услуги се 

доделува во најголем дел од европските земји. Македонските 

оператори моментално имаат спектар од 800MHz и 1800MHz за 

нивните инвестиции во LTE. Опсегот од 2600MHz исто така се 

доделува како LTE спектар во најголем дел од европските земји. 

Ние го земавме во предвид влијанието од доделување на спектар од 

2600MHz на мобилните оператори. Оваа мерка ќе влијае на 

трошоците за воведување на LTE и може да се моделира во насока на 

нашата анализа. 

Тргување со 

спектар:  не е 

релевантно да се 

тестира  

Околу една третина од европските земји им овозможуваат на 

мобилните оператори да ги пренесуваат правата на спектар за да се 

подобри флексибилноста и рационалноста при користењето на 

фреквенциите. 
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Спектарот кој е достапен во Македонија е во голема мера доволен за да 

ги задоволи потребите на трите оператори кои работат во моментот и 

оние кои би се појавиле на пазарот во блиска иднина. Ние не ја 

земавме во предвид оваа мерка при нашата анализа и веруваме дека 

нема да има значајно влијание врз понудата на мрежи за мобилен 

широкопојасен пристап до интернет услуги со голема брзина во 

Македонија.  

Обврски за 

покриеност: 

 релевантно  да 

се тестира  

Обврските за покриеност се вообичаена мерка која се имплементира во 

врска со доделувањето на LTE спектар за да се осигура дека најголем 

можен дел од населението ќе има корист од мобилен широкопојасен 

пристап до интернет услуги со голема брзина. Во однос на фиксниот 

широкопојасен пристап до интернет услуги, некои земји размислуваа 

за вклучување на широкопојасен пристап до интернет услуги во 

универзалните обврски при давање на услуга (USO). Ова, сепак, е 

вообичаено ограничено на основни услуги за широкопојасен пристап 

до интернет со оглед на тоа дека проширувањето на мерките за да ја 

опфаќаат и мрежата за фиксен широкопојасен пристап до интернет 

услуги со голема брзина ќе води до предизвикување на многу големи 

трошоци за операторите. Заради оваа причина, ние не земавме во 

предвид мерка поврзана со обврската за покриеност со фиксен 

широкопојасен пристап до интернет услуги со голема брзина.   

Сепак избравме да ја задржиме мерката со која се наметнува обврска за 

100% покриеност со LTE во Македонија. Оваа мерка не е претерано 

скапа како резултат на постоењето на други мобилни технологии и може 

да има директно влијание на достапноста на мобилен широкопојасен 

пристап до интернет услуги со голема брзина во земјата.  

Наметнување на 

технички 

стандарди: 

 не е 

релевантно да се 

тестира  

Некои европски земји преземаа мерки за да го олеснат инвестирањето 

во оптички мрежи со дефинирање на заеднички технички стандарди 

(топологија на мрежа, технологија) кои би требало да бидат поделени 

помеѓу учесниците на пазарот. 

Имајќи ја во предвид ограничената големина на пазарот во 

Македонија, тешко е да се размислува дека Македонија би можела да 

биде предводник на дефинирањето на нови технички стандарди. 

Главните оператори припаѓаат на меѓународни групи и/или се добро 

упатени во меѓународните стандарди и нивната употреба. Според тоа 

не постои некоја особена причина да веруваме дека на македонските 

оператори им требаат било какви насоки во оваа фаза од нивната 

техничка стратегија.   
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Пазари за 

големопродажба 

и малопродажба: 

 релевантно  да 

се тестира  

Сите европски земји преземаа мерки за поттикнување на 

конкуренцијата и влезот на нови учесници на пазарот за 

широкопојасен пристап до интернет услуги и широкопојасен пристап 

до интернет услуги со голема брзина преку наложување на пристап до 

инфраструктурата на главните оператори, со оглед на тоа дека 

конкуренцијата е клучниот поттикнувач на иновации, инвестиции и 

прифаќање на нови услуги.  

Во насока на оваа анализа, ние избравме да ја задржиме мерката за 

наложување на пристап до мрежата за фиксен широкопојасен 

интернет пристап со голема брзина по одржливи цени. Оваа мерка: 

 веројатно е дека ќе има силно влијание на пазарот  

 ќе може да биде ефикасно имплементирана од страна на 

регулаторот.  

6.1.2 Страна на побарувачката 

Подолу ги прикажуваме мерките кои сметаме дека се најрелевантни за секоја категорија на 

страната на побарувачката, како што е прикажано погоре во Поглавје 5. Ние исто така 

објаснуваме зашто мислиме дека некои од нив не се релевантни во случајот за Македонија.   

Broadband 

mapping: 

 не е 

релевантно да се 

тестира  

Некои од европските земји дизајнираа јавно достапна алатка за 

мапирање (mapping tool) за прикажување на достапноста и брзината на 

малопродажните приклучоци за широкопојасен пристап до интернет 

услуги на национално ниво.  

И покрај тоа што постои веројатност дека ваков вид на иницијативи ќе 

ја зголеми свесноста кај населението (на пример ќе им овозможи на 

луѓето да сфатат дека можат да користат услуги за широкопојасен 

пристап до интернет со голема брзина), ние веруваме дека оваа мерка 

нема да има значително влијание на вкупната побарувачка за 

широкопојасен пристап до интернет услуги, па според тоа не ја 

задржавме во нашите анализи.    

Транспарентност 

и контрола: 

 не е 

релевантно да се 

тестира  

Неколку европски земји поставија барања за транспарентност за 

заинтересираните страни да можат да ја подобрат контролата на 

информациите во насока на услуги за широкопојасен интернет пристап 

(вообичаено во однос на природата и квалитетот на услугите кои им се 

достапни на крајните корисници, како и во однос на договорните права 

и обврски на клиентите).    
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Некои мерки се чинат интересни во насока на заштита на крајниот 

корисник, но ние сметаме дека тие може да се земат во предвид во 

поширока смисла преку законот за заштита на потрошувачите и нема 

да има поголемо (и полесно мерливо) влијание на општата побарувачка 

за пристап до широкопојасни интернет услуги и широкопојасни 

интернет услуги со голема брзина. Според тоа не ја задржавме оваа 

мерка во нашата анализа.  

Комуникација: 

 релевантно да 

се тестира 

Многу европски земји спроведоа маркетинг кампањи за поттикнување 

на широката употреба на дигитални услуги.   

Имајќи во предвид дека, според податоците до 2014 година, повеќе од 

30% од населението во Македонија никогаш не користело интернет, 

мерките за комуникација би можеле да ја зголемат вкупната 

побарувачка за услуги за широкопојасен интернет пристап и 

широкопојасен интернет пристап со голема брзина. Според тоа, во 

нашата анализа задржавме мерка за преземање на јавни кампањи за 

поттикнување на дигиталната економија и подигнување на свеста 

за придобивките кои произлегуваат од употребата на интернет.   

Доверба и 

безбедност: 

 не е 

релевантно да се 

тестира  

Некои европски земји се обидоа да ја подобрат безбедноста при 

употребата на дигиталните услуги и да ја зголемат довербата во однос 

на овие технологии. Таквите мерки вообичаено имаат директно или 

индиректно влијание на побарувачката за услуги за широкопојасен 

интернет пристап. Сепак, нивното влијание на развојот на 

широкопојасен пристап до интернет услуги е многу тешко да се 

квантифицира. Според тоа овој тип на мерки не го задржавме во 

нашата анализа.   

e-Inclusion и ICT 

писменост: 

 релевантно да 

се тестира  

Голем дел од европските земји размислуваа за преземање на мерки за 

овозможување на пристап до и употреба на ICT содржини и услуги од 

страна на најголем дел од населението. Овие мерки се исклучително 

значајни за побарувачката на услуги за широкопојасен интернет 

пристап и широкопојасен интернет пристап со голема брзина со оглед 

на тоа дека:   

 тие може да го зголемат делот од населението кое користело или е 

во состојба да користи интернет (побарувачка за широкопојасен 

пристап до интернет услуги) 

 ги стимулира вештините кај луѓето за тие да можат да користат 

поголем број на онлајн услуги и да ја препознаат вредноста на 

широкопојасен пристап до интернет услуги со голема брзина. 
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Според тоа ние задржавме три мерки во нашата анализа: 

 да се осигура дека секој има можност, вештини и знаење за 

користење на онлајн услуги (на пр. поддршка на ICT обуки и 

образование во училиштата и едукација за возрасни) 

 поставување на јавно достапни точки со информации во однос 

на употребата на дигитални услуги, за луѓето кои се 

географски оневозможени, кои живеат во слаби економски 

услови, имаат ограничени дигитални вештини, со неразвиена 

инфраструктура 

 обезбедување на државни субвенции или “социјални тарифи” 

на населението со ниски примања (вообичаено за фиксен 

пристап до широкопојасни интернет услуги). 

Овие мерки практично мора да бидат имплементирани од страна на 

јавните власти во Македонија, и може да имаат влијание врз јавната 

побарувачка за услуги за широкопојасен пристап до интернет услуги.  

e-Образование, e-

Администрација, 

e-Здравство, e-

Судство: 

 не е 

релевантно да се 

тестира  

Голем дел од европските земји имплементираа активности во корист 

на употребата на дигитални услуги во области на јавниот сектор како 

што се администрација, образование, здравство и судство. 

Овој тип на мерки имаат поширок интерес за владата меѓу кои се 

значајни придобивки во ефикасност и заштеда на трошоци. Сепак, 

занемарувајќи ја особено тешката квантифицикација, изолацијата на 

влијанието врз широкопојасен пристап до интернет услуги и 

широкопојасен пристап до интернет услуги со голема брзина (наместо 

користење на интернетот како целина) може да биде прилично 

шпекулативно. Според тоа ние не задржавме ниедна мерка од овие 

категории во нашата анализа.   

Квалитет на 

содржините на 

интернет: 

 релевантно да 

се тестира  

Некои земји преземаа мерки за поддршка на развојот на квалитетот на 

содржините на интернет за привлекување на што поголем број на 

корисници. Такви мерки се чинат релевантни за стимулирање на 

побарувачката за услуги за широкопојасен интернет пристап како 

начин за пристап до дигиталните содржини.  

Во насока на нашата анализа, ние избравме да ја задржиме мерката 

финансиска поддршка на создавањето на дигитална содржина со 

висока вредност, на пример содржини на мајчин јазик или 

аудиовизуелна дигитална содржина. Оваа мерка може да биде 

практично имплементирана во Македонија врз основа на правниот 

модел кој постои во европските земји, на пример преку регулација на 

јавниот радиодифузен сервис во создавањето на содржините.  
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Ние сметаме дека оваа мерка може да влијае на широкопојасниот 

пристап до интернет услуги и широкопојасниот пристап до интернет 

услуги со голема брзина.   

Поддршка на 

индустријата: 

 релевантно да 

се тестира  

Владите редовно избираат да преземат активности за поддршка на ICT 

деловните активности за стимулирање на развојот на нови и 

иновативни услуги и производи. Оваа поддршка може да биде 

финансиска, но исто така и поврзана со начините за подобрување на 

дигиталниот екосистем како целина (на пр. преку поедноставување на 

административниот товар на дигиталните друштва).    

Во насока на нашата анализа, ние ја задржавме мерката за намалување 

на ДДВ за производи и услуги од ICT секторот. Таквите мерки би 

можеле да бидат оправдани под претпоставката дека пристапот до 

телекомуникациските услуги претставува потреба за граѓаните, и ќе ја 

направи понудата за широкопојасен пристап до интернет услуги многу 

подостапна за поголем дел од населението, што директно ќе ја зголеми 

побарувачката за услуги за ширкопојасен интернет пристап и 

широкопојасен интернет пристап со голема брзина.    

e-Трговија: 

 не е 

релевантно да се 

тестира  

Неколку земји преземаа чекори за развој на употребата на е-Трговија. 

Развојот на е-Трговија се чини дека е корисно за бизнисот и 

целокупната економија. Сепак, настрана од тоа што е многу тешко да 

се квантифицира, изолирањето на влијанието врз широкопојасен 

пристап до интернет услуги и широкопојасен пристап до интернет 

услуги со голема брзина (наместо користење на интернетот како 

целина) може да биде прилично шпекулативно. Според тоа не ги 

задржавме мерките од оваа категорија во нашата анализа.  

6.1.3 Параметри на кои имаат влијание мерките кои се идентификувани како релевантни 

за тестирање  

Дигиталната Агенда за Европа има за цел зголемување на процентот од населението во 

Европа кое има корист од приклучување на широкопојасен пристап до интернет услуги со 

голема брзина. Во насока на оваа цел, идентификувани се две основни цели:  

 зголемување на прифаќањето на широкопојасен пристап до интернет услуги со голема 

брзина во рамки на населението кое може да пристапи до истите 

 зголемување на покриеноста со мрежи за широкопојасен пристап до интернет услуги со 

голема брзина низ Европа.  
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Секоја од мерките кои се идентификувани претходно (и прикажани на Слика 6.1) имаат за 

цел исполнување на барем една од следните две цели: влијание на покриеноста со мрежа 

(достапноста на широкопојасен пристап до интернет услуги и широкопојасен пристап до 

интернет услуги со голема брзина) на мерките на “страна на понудата” и влијание на 

прифаќањето на услугите за широкопојасен интернет пристап и широкопојасен интернет 

пристап со голема брзина (процент од вкупното покриено население кое реално е 

претплатено на услуга) на мерките на “страната на побарувачката”. Слика 6.1 подолу го 

опишува влијанието кое мерките прикажани погоре имаат за цел да го постигнат. 

Треба да се напомене дека извршивме групирање на некои релевантни мерки на страната на 

побарувачката под иста мерка за да бидат тестирани, со оглед на тоа дека имплементацијата 

на различни мерки ќе има влијание на истиот параметар и најверојатно ќе води до истите 

резултати.    

За да се изврши оценка на влијанието на избраните мерки, моравме да идентификуваме 

параметри за моделирање кои се искористени во економетриската анализа (страна на 

побарувачката) и анализа за изводливост на покриеноста (страна на понудата) кои треба да 

бидат променети за да се процени веројатното влијание на овие мерки. Слика 6.1 ги 

прикажува параметрите кои се искористени за секоја мерка.  

Слика 6.1: Главни параметри врз кои мерките моделирани во анализата имаат влијание [Извор: 

Analysys Mason, 2015 година] 

Мерка Сегмент Главно влијание Параметар врз кој 

моделирањето 

има влијание 

M1: Споделување на 

мобилна мрежа 

Мобилен 

широкопојасен 

интернет 

пристап 

Помал capex и opex, кој 

резултира во потенцијално 

поголема 

покриеност/изводливост 

Инвестирање во 

мобилни локации 

(Mobile sites rolled 

out) 

M2: Пристап до 

нетелекомуникациска 

инфраструктура 

Фиксен 

широкопојасен 

интернет 

пристап со 

голема брзина 

Помалку градежни работи и 

канали се потребни за 

поставување на оптика, 

намалување на инвестициските 

трошоци па според тоа 

зголемување на 

покриеноста/изводливоста 

Дел од повторната 

употреба на 

каналите 

M3: Доделување на 

спектар 

Мобилен 

широкопојасен 

интернет 

пристап  

Поголем капацитет по мобилна 

локација, која потенцијално 

може да резултира во помали 

трошоци за поставување и 

поголема покриеност / 

изводливост  

Дополнително 

достапен LTE 

спектар 
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Мерка Сегмент Главно влијание Параметар врз кој 

моделирањето 

има влијание 

M4: Обврски за 

покриеност 

Мобилен 

широкопојасен 

интернет 

пристап  

Поголема покриеност со 

мобилна мрежа за сметка на 

повисоки трошоци за 

инвестирање 

На ниеден 

посебно - ние 

само го оценуваме 

трошокот за 

вклучување и 

други области 

освен оние 

области каде тоа 

е изводливо 

M5: Наметнување на 

голепродажен NGN 

пристап по одржлива 

цена 

Фиксен 

широкопојасен 

интернет 

пристап со 

голема брзина 

Зголемување на 

конкурентноста на пазарот за 

широкопојасен интернет 

пристап со голема брзина, што 

потенцијално може да 

резултира (меѓу другото) во 

пониски цени и поголемо 

прифаќање на услугите 

ARPU за фиксен 

широкопојасен 

интернет пристап 

со голема брзина 

M6: Јавни кампањи за 

поттикнување на 

дигиталната економија 

 

M6: Поддршка на 

создавање на 

дигитална содржина 

со висока вредност 

Фиксен 

широкопојасен 

интернет 

пристап,  

фиксен 

широкопојасен 

интернет 

пристап со 

голема брзина 

и  мобилен 

широкопојасен 

интернет 

пристап  

Многу луѓе сакаат да користат 

интернет и се способни тоа да 

го прават, што потенцијално 

резултира во зголемување на 

прифаќањето на услуги за 

широкопојасен интернет 

пристап  

(овие мерки се оценети групно 

и во натамошниот текст се 

нарекуваат “мерки кои влијаат 

на зголемувањето на бројот на 

интернет корисници”)  

Процентот од 

населението кое 

никогаш не 

користело 

интернет 

M7: Да се осигура дека 

секој има можност, 

вештини и знаење за 

користење на онлајн 

услуги 

M7: Поставување на 

јавни точки за пристап 

до информации во 

однос на употребата 

на дигитални услуги 

Фиксен 

широкопојасен 

интернет 

пристап,  

фиксен 

широкопојасен 

интернет 

пристап со 

голема брзина 

и  мобилен 

широкопојасен 

интернет 

пристап  

Многу луѓе ги сакаат 

дигиталните услуги (“go digital”) 

и употребата на интернет во 

повеќе аспекти од нивниот 

живот, што потенцијално може 

да резултира во поголемо 

прифаќање на услугите за 

широкопојасен интернет 

пристап 

(овие мерки се оценети групно 

и во натамошниот текст се 

нарекуваат  “мерки за 

подобрување на интернет 

вештините кај населението”) 

Процент од 

населението со 

средни или 

напредни 

интернет вештини 
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Мерка Сегмент Главно влијание Параметар врз кој 

моделирањето 

има влијание 

M8: Обезбедување на 

субвенции или 

социјални тарифи за 

граѓаните со пониски 

примања 

Фиксен 

широкопојасен 

интернет 

пристап,  

фиксен 

широкопојасен 

интернет 

пристап со 

голема брзина  

Повеќе луѓе можат да си 

дозволат приклучок на 

широкопојасен пристап до 

интернет услуги што ќе 

резултира во зголемување на 

прифаќањето на услугите  

ARPU за фиксен 

широкопојасен 

интернет пристап 

и  фиксен 

широкопојасен 

интернет пристап 

со голема брзина 

M9: Намалување на 

ДДВ за услуги во ICT 

секторот 

Фиксен 

широкопојасен 

интернет 

пристап,  

фиксен 

широкопојасен 

интернет 

пристап со 

голема брзина 

и  мобилен 

широкопојасен 

интернет 

пристап  

Повеќе луѓе можат да си 

дозволат приклучок на 

широкопојасен пристап до 

интернет услуги што ќе 

резултира во зголемување на 

прифаќањето на услугите  

ARPU за фиксен 

широкопојасен 

интернет пристап 

и  фиксен 

широкопојасен 

интернет пристап 

со голема брзина  

ARPU за мобилни 

услуги и мобилен 

широкопојасен 

пристап до 

интернет услуги 
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6.2 Оценка на влијанието на идентификуваните релевантни мерки 

Оваа точка ги прикажува резултатите од оценката на влијанието која беше изведена за 

секоја идентификувана релевантна мерка. Ги обезбедивме следниве три податоци/резултати 

за секоја мерка, кога мерката има влијание врз резултатите: 

 премија за пенетрација на фиксен широкопојасен интернет пристап, пенетрација на 

фиксен широкопојасен интернет пристап со голема брзина и пенетрација на мобилен 

широкопојасен интернет пристап во споредба со основниот случај 

 разликата во одржлива покриеност со широкопојасен интернет пристап со голема 

брзина со основниот случај  

 претплатник, пенетрација и податоци за покриеност за 2019 година и 2023 година за 

основниот случај и за случајот кога мерката е имплементирана. 

6.2.1 Споделување на мобилната мрежа (M1)  

Оваа мерка ќе им овозможи за мобилните оператори да изведат пасивно или активно 

споделување на мрежа во области за кои ќе бидат заинтересирани. Два оператори можат да 

ја делат нивната физичка локација и опремата, и ќе бидат во можност заедно да оперираат 

на повеќе локации дополнително постигнувајќи заштеди во капиталните (capex) и 

оперативните (opex) трошоци. Од апект на конкуренција, ова често не се прави на 

национално ниво, туку во области каде инвестирањето во мрежа е помалку профитабилно 

(на пр. комплициран терен, ретко населени области).  

Таква активност веројатно нема да има влијание на 4G мрежата, но исто така и на 2G и 3G 

мрежите на операторот. Сепак, при нашето моделирање ние ова го вградивме како заштеда 

на трошоци во однос на воведувањето единствено на LTE. Ние претпоставивме за нашиот 

модел за изводливост на покриеноста (coverage-viability model) дека договорот за 

споделување на мрежа ќе вклучува само 25% од локациите (за двата оператори) и според 

тоа овозможувајќи му на секој оператор да го редуцира бројот на неговите 4G локации за 

12,5%. MNO, исто така, ќе предизвика заштеда за поврзаните технички оперативни 

трошоци, со оглед на тоа дека ќе има помалку локации и намалување на опремата потребна 

за поставување на мрежи.     

Во основното сценарио, LTE покриеност/изводливост е комерцијално достапна за 94% од 

населението, под нашите претпоставки за оваа мерка, изводливоста на LTE би била 99,5% од 

населението. Мерката не влијае директно на пенетрацијата на мобилниот широкопојасен 

пристап до интернет услуги со оглед на тоа што другите технологии како што се 3G 

обезбедуваат услуги  за широкопојасен интернет пристап во Македонија и се веќе насекаде 

застапени. 
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Следната слика ги прикажува резултатите од нашата анализа во основниот случај и при 

тестирањето на влијанието на оваа мерка.  

 

Слика 6.2: Изводлива 

покриеност со  FTTH 

и LTE технологиите 

во основниот случај и 

при оценка на 

влијанието на 

споделувањето на 

мобилната мрежа 

[Извор: Analysys 

Mason, 2015 година]  

 

6.2.2 Пристап до нетелекомуникациска инфраструктура (M2) 

Оваа мерка ќе им овозможи на операторите кои инвестираат во мрежа да изнајмуваат 

пристап до канали или столбови од нетелекомуникациската структура, што ќе им овозможи 

значителна заштеда на трошоците кои се јавуваат при воведување на мрежа со оглед на тоа 

дека градежните работи зафаќаат најголем дел од трошоците за поставување на фиксна 

мрежа.   

Ние претпоставивме во нашиот модел за изводливост на покриеноста (coverage-viability 

model) дека операторите наместо да се во можност да ги користат постоечките канали за 

75% од должината на нивните оптички врски (fibre links) помеѓу уредот за размена 

(exchange) и разделникот (splitter) и 70% од должината на неговите оптички врски (fibre 

links) помеѓу разделникот (splitter) и објектот, операторот кој воведува FTTH ќе биде во 

можност да ги користи постоечките канали за 80% и 75% од должината на оптичките врски 

(fibre links) респективно, што ќе резултира со значителна заштеда на трошоци.   

Во основното сценарио, FTTH покриеност/изводливост е комерцијално изводлива за 44% од 

населението; под нашата претпоставка за оваа мерка, изводливоста на FTTH ќе биде 48,1% 

од населението и ќе има близу 40.000 дополнителни претплатници на широкопојасен 

пристап до интернет услуги со голема брзина до 2023 година.  
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Следната слика ги прикажува резултатите од нашата анализа во основниот случај и при 

тестирањето на влијанието на оваа мерка.  

Слика 6.3: Премија за пенетрација на фиксен широкопојасен интернет пристап, на фиксен 

широкопојасен интернет пристап со голема брзина и мобилен широкопојасен интернет пристап 

во споредба со основното сценарио при оценката на влијанието на пристапот до 

нетелекомуникациска инфраструктура [Извор: Analysys Mason, 2015 година]
24

 

 

 

 

Слика 6.4: Изводлива 

покриеност со FTTH 

и LTE  технологиите 

во основниот случај и 

при оценка на 

влијанието на 

пристап на 

нетелекомуникациска

та инфраструктура 

[Извор: Analysys 

Mason, 2015 година] 

 

                                                      
24

  Треба да се има во предвид дека оваа мерка нема влијание на мобилниот широкопојасен пристап до 

интернет услуги 
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Слика 6.5: Клучни резултати од анализата на основниот случај и при оценка на влијанието на 

пристап на нетелекомуникациската инфраструктура [Извор: Analysys Mason, 2015 година] 

 2019 со 

мерката 

2019 

основен 

случај 

2019 

движење 

2023 со 

мерката 

2023 

основен 

случај 

2023 

движење 

Претплатници 

на фиксен 

широкопојасен 

интернет 

пристап / 

пенетрација 

443.776 / 

69%  

439.036 / 

68%  

1,1% 499.440 / 

77%  

495.266 / 

76%  

0,8% 

Претплатници 

на фиксен 

широкопојасен 

интернет 

пристап со 

голема брзина 

/ пенетрација 

93.661 / 

15%  

79.823 / 

12%  

17,3% 270.106 / 

41%  

232.253 / 

36%  

16,3% 

Покриеност со 

фиксен 

широкопојасен 

интернет 

пристап со 

голема брзина 

54% 47% 14,5% 65% 58% 12,7% 

Претплатници 

на мобилен 

широкопојасен 

интернет 

пристап / 

пенетрација 

1.791.370 

/ 87%  

1.791.370 / 

87%  

-% 1.935.124 / 

94%  

1.935.124 / 

94%  

–% 

 

6.2.3 Доделување на спектар (M3) 

Со оваа мерка, на операторите ќе им биде доделен 20MHz дуплекс на LTE спектар во рамки 

на 2600MHz каналот. Ова ќе им овозможи да понудат поголем капацитет по локација, што 

потенцијално би можело да го намали бројот на 4G локации потребни за исполнување на 

потребите за капацитет на крајните корисници и подобрување на квалитетот на услугата.    

При нашето моделирање, ја земавме оваа мерка директно во насока на зголемен капацитет 

на секоја 4G локација. Во нашето основно сценарио, постоечкиот број на локации (кога се 

надградени со 4G) е доволен да го исполни речиси целиот капацитет кој е баран од страна 

на клиентите на мобилен широкопојасен интернет пристап. Според тоа, на изводливоста на 

воведување на LTE не влијае назначување на дополнителен спектар (additional spectrum 

assignments). Сепак, оваа мерка ќе има позитивно влијание врз мобилните оператори со 

оглед на тоа дека ќе бидат во можност да имаат повеќе капацитет на секоја специфична 

локација и ќе треба да воведат помалку LTE локации секогаш кога ќе треба да дојде до 

згуснување на мрежа (network densification). Проценетата заштеда на капитални трошоци 
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(capex) која се постигнува со оваа мерка за нашиот моделиран оператор е околу 10 милиони 

денари.   

Сепак, во сценарио со повисока просечна искористеност на податоци по клиент, многу е 

веројатно дека оваа мерка ќе има посилно влијание и ќе води до поголема заштеда на 

трошоци и поголема изводливост на технологија. Дополнително, спектралниот опсег од  

2600MHz има комерцијална вредност за операторите како средство за зголемување на 

назначената брзина за крајните корисници.  

6.2.4 Обврска за покриеност (M4) 

Оваа мерка би им наложила на мобилните оператори да покријат 100% од населението во 

Македонија со LTE технологија, барање кое ќе мора да биде додадено на нивните 4G 

лиценци, ако е правно возможно или да биде вклучено во идните доделувања на нов опсег 

(на пр. 2600MHz, 700MHz). 

Во нашиот моделиран основен случај, изводливоста на покриеност со LTE е 94% од 

населението, што значи дека за останатите 6% ќе биде комерцијално неизводливо и според 

тоа нема да бидат покриени без државна интервенција. Имплементирање на обврска за 

покриеност ќе осигура дека вкупното население ќе има пристап до мобилен широкопојасен 

интернет пристап со голема брзина “принудувајќи” ги операторите да ги поднесат 

дополнителните трошоци за целосна LTE покриеност.     

Врз основа на нашата анализа за покриеност/изводливост (coverage-viability analysis), ние 

сметаме дека наложувањето на целосна национална LTE покриеност за операторот ќе значи 

околу 250 милиони денари дополнителни трошоци. Земајќи го во предвид дополнителниот 

приход кој ќе се оствари од населението кое е скоро покриено, НСВ на дополнителните 

трошоци за покриеност ќе се намали за 45 милиони денари, износ кој веројатно нема да 

претставува неподнослив товар за македонските оператори (па според тоа тие би можеле да 

размислат за спроведување на LTE покриеност во областите каде тоа е неизводливо заради 

комерцијални или стратешки причини).  

6.2.5 Наложување на големопродажен NGN пристап по одржливи цени (M5) 

Оваа мерка предлага наложување на големопродажен пристап до NGN мрежите (FTTH или 

DOCSIS 3.0) и сигурност дека цените ќе им овозможат на конкурентите да оперираат 

профитабилно врз основа на понудите за големопродажба. Конкуренцијата е силен 

поттикнувач на пенетрацијата и иновацијата, и оваа мерка ќе осигура дека нивото на 

конкуренција кое во моментов е забележано на пазарите за фиксен широкопојасен интернет 

пристап ќе биде пресликана на пазарот за широкопојасен интернет пристап со голема 

брзина на среден и на долг рок. Веруваме дека оваа мерка би имала позитивно влијание на 

побарувачката за услуги за широкопојасен интернет пристап со голема брзина.  
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При нашето моделирање, ние претпоставивме дека оваа мерка ќе значи 15% намалување на 

долгорочниот ARPU  за широкопојасен интернет пристап со голема брзина на пазарот, што 

влијае на резултатите на страната на побарувачката во нашата економетриска анализа. 

Сметаме дека оваа мерка нема влијание на моделирањето на страната на понудата под 

претпоставка дека намалувањето на ARPU ќе биде компензирано преку зголемената 

ефикасност на операторот (како резултат на конкуренцијата) и зголемената привлечност на 

широкопојасниот интернет пристап со голема брзина.  

Во споредба со нашиот основен случај, оваа мерка би значела дополнителни 15.000 

претплатници на широкопојасен интернет пристап со голема брзина до 2023 година, за 

истата FTTH изводливост.  

Следната слика ги прикажува резултатите од нашата анализа во основниот случај и при 

тестирањето на влијанието на оваа мерка.  

Слика 6.6: Премија за пенетрација на фиксен широкопојасен интернет пристап, на фиксен 

широкопојасен интернет пристап со голема брзина и мобилен широкопојасен интернет пристап 

во споредба со основното сценарио при оценката на влијанието на наложување на големопродажен 

NGN пристап [Извор: Analysys Mason, 2015 година]
25

 

 

  

                                                      

25
  Треба да се има во предвид дека оваа мерка нема влијание на мобилниот широкопојасен пристап до 

интернет услуги и дека влијанието на фиксниот широкопојасен пристап до интернет услуги е многу ниско 
(околу 0,1%) 
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Слика 6.7: Клучни резултати од нашата анализа на основниот случај и при оценка на влијанието 

на пристап на наложување на големопродажен NGN пристап [Извор: Analysys Mason, 2015 година] 

 2019 со 

мерката 

2019 

основен 

случај 

2019 

движење 

2023 со 

мерката 

2023 

основен 

случај 

2023 

движење 

Претплатници 

на фиксен 

широкопојасен 

интернет 

пристап / 

пенетрација 

439.508 / 

69%  

439.036 / 

68%  

0,1% 495.646 / 

76%  

495.266 / 

76%  

0,1% 

Претплатници 

на фиксен 

широкопојасен 

интернет 

пристап со 

голема брзина 

/ пенетрација 

84.010 / 

13%  

79.823 / 

12%  

5,2% 246.830 / 

38%  

232.253 / 

36%  

6,3% 

Покриеност со 

фиксен 

широкопојасен 

интернет 

пристап со 

голема брзина 

47% 47% –% 58% 58% –% 

Претплатници 

на мобилен 

широкопојасен 

интернет 

пристап / 

пенетрација 

1.791.370 

/ 87%  

1.791.370 / 

87%  

–% 1.935.124 / 

94%  

1.935.124 / 

94%  

–% 

 

6.2.6 Мерки кои го зголемуваат бројот на интернет корисници (M6) 

Предлагаме заедничко оценување на релевантноста на мерките кои имаат за цел 

зголемување на бројот на луѓе кои користат интернет како што се: 

 преземање на јавни кампањи за поттикнување на дигиталната економија и зголемување 

на свесноста за придобивките кои произлегуваат од употребата на интернет 

 финансиска поддршка на создавањето на дигитална содржина со висока вредност, на 

пример содржини на мајчин јазик или аудиовизуелна дигитална содржина. 

И покрај тоа што не е едноставно да се квантифицира влијанието на ваквите мерки, 

веруваме дека тие би можеле да имаат влијание на процентот на луѓе кои никогаш не 

користеле интернет, кој е еден од економетриските детерминанти кои ги користевме за 

оценка на идната побарувачка за услуги за широкопојасен пристап до интернет услуги.  
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Претпоставивме дека таквите мерки ќе го намалат процентот на македонски жители кои 

никогаш не користеле интернет за 15% на среден и на долг рок, што ќе значи намалување 

од 33% во 2014 година на 22% и 17% во 2019 и 2023 респективно, наспроти 26% и 20% во 

2019 и 2023 респективно во основниот случај.  

Во нашата економетриска анализа, таквото намалување ќе значи околу 30.000 

дополнителни претплатници на широкопојасен интернет пристап со голема брзина во 2023 

година, како и дополнителни 3.000 претплатници на широкопојасен интернет пристап и 

5.000 дополнителни претплатници на мобилен широкопојасен интернет пристап.  

Следната слика ги прикажува резултатите од нашата анализа во основниот случај и при 

тестирањето на влијанието на оваа мерка.  

Слика 6.8: Премија за пенетрација на фиксен широкопојасен интернет пристап, на фиксен 

широкопојасен интернет пристап со голема брзина и мобилен широкопојасен интернет пристап 

во споредба со основното сценарио при оценката на влијанието на мерките за зголемување на 

бројот на интернет корисници [Извор: Analysys Mason, 2015 година] 

 

Слика 6.9: Клучни резултати од нашата анализа на основниот случај и при оценка на влијанието 

на мерките за зголемување на бројот на интернет корисници [Извор: Analysys Mason, 2015 година] 

 2019 со 

мерката 

2019 

основен 

случај 

2019 

движење 

2023 со 

мерката 

2023 

основен 

случај 

2023 

движење 

Претплатници 

на фиксен 

широкопојасен 

интернет 

пристап / 

пенетрација 

 

443.579 / 

69%  

439.036 / 

68%  

1,0% 498.419 / 

76%  

495.266 / 

76%  

0,6% 
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 2019 со 

мерката 

2019 

основен 

случај 

2019 

движење 

2023 со 

мерката 

2023 

основен 

случај 

2023 

движење 

Претплатници 

на фиксен 

широкопојасен 

интернет 

пристап со 

голема брзина 

/ пенетрација 

90.599 / 

14%  

79.823 / 

12%  

13,5% 265.000 / 

41%  

232.253 / 

36%  

14,1% 

Покриеност со 

фиксен 

широкопојасен 

интернет 

пристап со 

голема брзина 

47% 47% –% 58% 58% –% 

Претплатници 

на мобилен 

широкопојасен 

интернет 

пристап / 

пенетрација 

1.807.163 

/ 87%  

1.791.370 / 

87%  

0,9% 1.940.576 / 

94%  

1.935.124 / 

94%  

0,3% 

6.2.7 Мерки за зголемување на интернет вештините кај населението (M7) 

Предлагаме колективно оценување на релевантноста на мерките кои имаат за цел 

зголемување на интернет вештините на населението во Македонија, како што се: 

 да се осигура дека секој има можност, вештина и знаење за користење на онлајн услуги. 

Ова може да вклучува поддршка на ICT обуки и образование, и во училиштата и за 

возрасни 

 поставување на јавно достапни точки на информации, за луѓе кои имаат географски 

неповолна положба, живеат во неповолни економски услови, со недоволни дигитални 

познавања и со несоодветна инфраструктура. 

И покрај тоа што не е лесно да се квантифицира влијанието на овие мерки, веруваме дека 

тие би можеле да имаат влијание на процентот од населението со средни или напредни 

интернет вештини, што претставува еден од економетриските детерминанти кои ние ги 

користевме за да ја оцениме идната побарувачка за услуги за широкопојасен интернет 

пристап.   

Претпоставивме дека таквите мерки ќе го зголемат процентот на македонско население кое 

има средни или напредни интернет познавања, за 15% на среден рок, што ќе доведе до 

зголемување од 44% во 2014 година на 61% и 71% во 2019 и 2023 година респективно, 

наспроти 54% и 62% во 2019 и 2023 година респективно во основниот случај.    

Во нашата економетриска анализа, ова намалување е претставено преку дополнителни 

30.000 претплатници на широкопојасен пристап до интернет услуги со голема брзина во 



Проект Мадрид  |  134 

Реф.бр.: 2001520-82 

2023 година, како и дополнителни 5.000 претплатници на широкопојасен пристап до 

интернет услуги и дополнителни 25.000 претплатници на мобилен широкопојасен пристап 

до интернет услуги. 

Следната слика ги прикажува резултатите од нашата анализа во основниот случај и при 

тестирањето на влијанието на оваа мерка.  

Слика 6.10: Премија за пенетрација на фиксен широкопојасен интернет пристап, на фиксен 

широкопојасен интернет пристап со голема брзина и мобилен широкопојасен интернет пристап 

во споредба со основното сценарио при оценката на влијанието на мерките за зголемување на 

бројот на населението со интернет вештини [Извор: Analysys Mason, 2015 година] 

 

Слика 6.11: Клучни резултати од нашата анализа на основниот случај и при оценка на влијанието 

на мерките за зголемување на бројот на население со интернет вештини [Извор: Analysys Mason, 

2015 година] 

 2019 со 

мерката 

2019 

основен 

случај 

2019 

движење 

2023 со 

мерката 

2023 

основен 

случај 

2023 

движење 

Претплатници 

на фиксен 

широкопојасен 

интернет 

пристап / 

пенетрација 

445.476 / 

69%  

439.036 / 

68%  

1,5% 501.750 / 

77%  

495.266 / 

76%  

1,3% 

Претплатници 

на фиксен 

широкопојасен 

интернет 

пристап со 

голема брзина 

/ пенетрација 

87.049 / 

14%  

79.823 / 

12%  

9,1% 260.446 / 

40%  

232.253 / 

36%  

12,1% 
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 2019 со 

мерката 

2019 

основен 

случај 

2019 

движење 

2023 со 

мерката 

2023 

основен 

случај 

2023 

движење 

Покриеност со 

фиксен 

широкопојасен 

интернет 

пристап со 

голема брзина 

47% 47% –% 58% 58% –% 

Претплатници 

на мобилен 

широкопојасен 

интернет 

пристап / 

пенетрација 

1.843.349 

/ 89%  

1.791.370 / 

87%  

2,9% 1.961.695 / 

95%  

1.935.124 / 

94%  

1,4% 

6.2.8 Обезбедување на субвенции или социјални тарифи за граѓаните со ниски примања 

(M8) 

Во некои од европските земји, барањата за универзална услуга му наложуваат на 

назначениот оператор да обезбеди (на свој трошок под услов тие да бидат “разумни”) 

тарифи со попуст за фиксни телефонски услуги или услуги за фиксен широкопојасен 

интернет пристап на граѓаните кои се наоѓаат во тешка финансиска состојба (на пр. 

добиваат социјална помош од државата). Владата, исто така, може да реши директно да 

обезбеди субвенции за пристап до широкопојасни интернет услуги на граѓаните кои се 

наоѓаат во тешка финансиска состојба.    

Оваа мерка имплицитно го признава значењето на телекомуникациските услуги за 

граѓаните и овозможува најголем можен дел од населението да има корист од овие услуги 

преку структуирање на овие услуги на начин преку кој ќе бидат најдостапни за населението.  

Во нашето моделирање, ние претпоставивме дека оваа мерка ќе влијае на следните 

детерминанти: 

 процентот од населението кое ги исполнува условите за попуст варира на регионално 

ниво во зависност од БДП по глава на жител во споредба со националното ниво (помеѓу 

5% на прифатливи претплатници во регионите кои имаат највисок БДП по глава на 

жител до 30% на прифатливи претплатници во региони кои имаат најзнизок БДП по 

глава на жител)  

 на национално ниво, ова значи дека 13% од населението ги исполнува условите за 

попуст 

 според тоа претпоставивме дека на 13% од корисниците на фиксен широкопојасен 

интернет пристап и фиксен широкопојасен интернет пристап со голема брзина ќе им 

биде доделен попуст во износ од 40% од цената за приклучок (користејќи го ARPU како 

апроксимација).    
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Во нашата економетриска анализа, намалувањето на ARPU најмногу влијае на пазарот на 

фиксен широкопојасен пристап до интернет услуги и резултира во зголемување со 10.000 

нови претплатници. Влијанието врз пазарот за фиксни широкопојасни интернет услуги е 

многу ограничено со оглед на тоа дека пенетрација на фиксен широкопојасен интернет 

пристап е блиску до заситување и останатите луѓе кои не користат широкопојасен интернет 

пристап воопшто не се заинтересирани да користат интернет или имаат недостаток на 

адекватни вештини за користење на интернет. Сепак луѓето кои се заинтересирани за 

широкопојасен интернет пристап би мигрирале од основна понуда за фиксен широкопојасен 

интернет пристап на понуди за фиксен широкопојасен интернет пристап со голема брзина 

доколку цените станат подостапни.    

Следната слика ги прикажува резултатите од нашата анализа во основниот случај и при 

тестирањето на влијанието на оваа мерка.  

Слика 6.12: Премија за пенетрација на фиксен широкопојасен интернет пристап, на фиксен 

широкопојасен интернет пристап со голема брзина и мобилен широкопојасен интернет пристап 

во споредба со основното сценарио при оценката на влијанието на обезбедување на субвенции или 

социјални тарифи [Извор: Analysys Mason, 2015 година] 

 

Слика 6.13: Клучни резултати од нашата анализа на основниот случај и при оценка на влијанието 

на обезбедување на субвенции или социјални тарифи [Извор: Analysys Mason, 2015 година] 

 2019 со 

мерката 

2019 

основен 

случај 

2019 

движење 

2023 со 

мерката 

2023 

основен 

случај 

2023 

движење 

Претплатници 

на фиксен 

широкопојасен 

интернет 

пристап / 

пенетрација 

439.973 / 

69%  

439.036 / 

68%  

0,2% 496.078 / 

76%  

495.266 / 

76%  

0,2% 
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 2019 со 

мерката 

2019 

основен 

случај 

2019 

движење 

2023 со 

мерката 

2023 

основен 

случај 

2023 

движење 

Претплатници 

на фиксен 

широкопојасен 

интернет 

пристап со 

голема брзина 

/ пенетрација 

82.290 / 

13%  

79.823 / 

12%  

3,1% 241.149 / 

37%  

232.253 / 

36%  

3,8% 

Покриеност со 

фиксен 

широкопојасен 

интернет 

пристап со 

голема брзина 

47% 47% –% 58% 58% –% 

Претплатници 

на мобилен 

широкопојасен 

интернет 

пристап / 

пенетрација 

1.791.370 

/ 87%  

1.791.370 / 

87%  

–% 1.935.124 / 

94%  

1.935.124 / 

94%  

–% 

6.2.9 Намалување на ДДВ за услугите во ICT секторот (M9) 

Го оценивме влијанието кое намалувањето на стапката на ДДВ во ICT секторот би го имала 

на побарувачката за услуги за широкопојасен интернет пристап во Македонија.   

Претпоставивме намалена стапка на ДДВ од 5% за сите телекомуникациски услуги, 

наспроти сегашната од 18%. Ова ќе значи намалување од 11% на сите малопродажни цени, 

што ние ги моделиравме како слично намалување на ARPU во нашата економетриска 

анализа на страната на побарувачката (и покрај тоа што ARPU би останал ист како во 

случајот кога ДДВ би се исклучил).  

Во нашата економетриска анализа, таквото намалување на ARPU значи околу 20.000 

дополнителни претплатници за широкопојасен интернет пристап со голема брзина во 2023 

година, како и дополнителни 2.000 претплатници на широкопојасен интернет пристап и 

дополнителни 10.000 претплатници на мобилен широкопојасен интернет пристап.  

Следната слика ги прикажува резултатите од нашата анализа на основниот случај и при 

тестирањето на влијанието на оваа мерка.  
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Слика 6.14: Премија за пенетрација на фиксен широкопојасен интернет пристап, на фиксен 

широкопојасен интернет пристап со голема брзина и мобилен широкопојасен интернет пристап 

во споредба со основното сценарио при оценката на влијанието на намалувањето на ДДВ за 

услугите во ICT секторот [Извор: Analysys Mason, 2015 година] 

 

Слика 6.15: Клучни резултати од нашата анализа на основниот случај и при оценка на влијанието 

на намалувањето на ДДВ за услугите во ICT секторот [Извор: Analysys Mason, 2015 година] 

 2019 со 

мерката 

2019 

основен 

случај 

2019 

движење 

2023 со 

мерката 

2023 

основен 

случај 

2023 

движење 

Претплатници 

на фиксен 

широкопојасен 

интернет 

пристап / 

пенетрација 

441 364 / 

69%  

439 036 / 

68%  

0.5% 497 035 / 

76%  

495 266 / 

76%  

0.4% 

Претплатници 

на фиксен 

широкопојасен 

интернет 

пристап со 

голема брзина 

/ пенетрација 

86 458 / 

13%  

79 823 / 

12%  

8.3% 252 968 / 

39%  

232 253 / 

36%  

8.9% 

Покриеност со 

фиксен 

широкопојасен 

интернет 

пристап со 

голема брзина 

47% 47% –% 58% 58% –% 
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 2019 со 

мерката 

2019 

основен 

случај 

2019 

движење 

2023 со 

мерката 

2023 

основен 

случај 

2023 

движење 

Претплатници 

на мобилен 

широкопојасен 

интернет 

пристап / 

пенетрација 

1 817 275 

/ 88%  

1 791 370 / 

87%  

1.4% 1 944 768 / 

94%  

1 935 124 / 

94%  

0.5% 

 

6.3 Веројатно влијание на мерките и потенцијални тешкотии при нивна 

имплементација 

Подолу се резимирани главните мерки кои ги идентификувавме и за кои извршивме оценка 

на влијанието врз развојот на пазарот на широкопојасен пристап до интернет и на пазарот за 

широкопојасниот пристап до интернет услуги со голема брзина: 

 M1: Споделување на мобилна мрежа 

 M2: Пристап до не-телекомуникациска инфраструктура  

 M3: Доделување на спектар  

 M4: Обврска за покриеност  

 M5: Наложување на големопродажен NGN пристап по одржливи цени  

 M6: Мерки за зголемување на бројот на Интернет корисници како што се јавни 

кампањи за поттикнување на дигиталната економија и поддршка за создавање на 

дигитални содржини со висока вредност 

 M7: Мерки за зголемување на Интернет вештините на населението како што е 

осигурување дека секој има можност, вештини и знаење за користење на онлајн 

услугите и поставување на јавни точки за пристап до информации во врска со 

користењето на дигитални услуги 

 M8: Обезбедување на субвенции или социјални тарифи за граѓаните со ниски примања 

 M9: Намалување на ДДВ за услугите во ICT секторот 

Подолу следи напредна (high-level) класификација на нашите главни предложени препораки 

во насока на: 

 Веројатно влијание врз развојот на пазарот 

 Потешкотии при имплементација, во смисла на трошоци, временска рамка, правна 

комплексност или политички импликации и веројатноста за успех. 
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Слика 6.16: Напредна 

(High-level) 

класификација на 

предложените мерки 

преку влијание на 

идниот развој на 

пазарот и 

тешкотијата за 

имплементација
26

 

[Извор: Analysys 

Mason, 2015 година] 

 

Наведената класификација е во насока на дефинирање на приоритетите за интервенција. 

Препораки со големо влијание и најмали потешкотии при имплементација: брзи победи со 

највисок приоритет 

 M5 (наложување на големопродажен NGN пристап по одржливи цени): оваа мерка 

треба да има важна улога во прифаќањето на услугите на широкопојасен пристап до 

интернет со голема брзина, бидејќи ќе резултира во можност за алтернативните 

оператори кои се натпреваруваат со операторите кои користат своја сопствена 

инфраструктура. Затоа, оваа мерка ќе ја поттикне конкуренцијата на пазарот на 

широкопојасен пристап до интернет услуги со голема брзина. Дополнително, оваа мерка 

е во согласност со целите на АЕК и преземената обврска за наложување на 

големопродажен NGN пристап, поради што оваа мерка може да биде имплементирана 

во краток рок.  

 M4 (обврска за покриеност): оваа мерка е лесна за имплементација бидејќи наложува 

дополнителна обврски за покриеност при наредното доделување на спектар за мобилни 

услуги. Оваа мерка не мора да има значително влијание врз прифатеноста на услугите за 

широкопојасен пристап до интернет со голема брзина, но ќе осигури дека вкупното 

население во Македонија е покриено со барем една мрежа на широкопојасен пристап до 

интернет со голема брзина. Понатаму, некои од постоечките мобилни оператори се 

заинтересирани за покривање на 100% од населението со LTE технологија. 

                                                      
26

  Мерките на страната на понудата се прикажани со сини дека мерките на страната на побарувачката се 

прикажани со зелено. 
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Препораки со најголемо влијание и најголеми потешкотии при имплементација: 

активности кои траат долго и имаат висок приоритет 

 M2 (пристап до нетелекомуникациска инфраструктура): оваа мерка може да има 

значително влијание врз прифаќањето на услугите за широкопојасен пристап до 

интернет со голема брзина бидејќи ќе ги намали трошоците на поставување на оптички 

кабли до објектите. Сепак, оваа мерка ќе биде тешка за спроведување во пракса бидејќи 

наложува соработка со и желба за заеднички пристап од страна на учесници на пазарот 

кои се надвор од телекомуникацискиот сектор. Сметајќи ја како најдобро искуство, оваа 

мерка е спроведена во многу земји од Европа, а исто така е препорачана и од страна на 

ЕК.  

 M6 (мерки за зголемување на интернет корисниците): оваа мерка има значително 

влијание врз прифаќањето на услугите за широкопојасен пристап до интернет услуги со 

голема брзина преку едуцирање на луѓето за придобивките од користењето на 

интернетот (генерално), а особено од користењето на широкопојасен пристап до 

интернет услуги со голема брзина. Ова може да се постигне преку маркетинг кампањи, 

меѓутоа може да потрае подолго време додека се постигнат посакуваните резултати, но 

е особено важно за долгорочниот развој на пазарот. 

 M7 (мерки за подобрување на интернет вештините на населението): оваа мерка исто 

така има значително влијание врз прифаќањето на услугите за широкопојасен пристап 

до интернет услуги со голема брзина. Ова може да се постигне преку обуки во 

училиштата и за повозрасни лица. Може да биде потребно подолго време додека 

мерката ги даде очекуваните резултати, меѓутоа е многу важна за долгорочниот развој 

на пазарот. 

 M9 (намалување на ДДВ за услугите од ICT секторот): оваа мерка исто така има 

позитивно влијание врз прифаќањето на услугите за широкопојасен пристап до 

интернет услуги со голема брзина. Сепак, нејзиното спроведување може да биде многу 

комплексно бидејќи ќе се одрази врз приходите на владата, која пак, би можела да 

побара други алтернативни извори на приход за компензирање на ова намалување на 

приходите. 

Препораки со мало влијание и најмалку потешкотии за имплементација: брзи победи со 

низок приоритет 

 M3 (доделување на спектар): оваа мерка треба да е едноставна за спроведување со 

додавање на дополнителен опсег на спектар за мобилни услуги, во согласност со целите 

на ЕК. Иако влијанието на оваа мерка не е предвидено да ги постигне очекуваните 

резултати во краток или среден рок, како резултат на ниското ниво на реализиран 

сообраќај, сепак на среден или долг рок се очекуваат значителни резултати што ќе 

произлезе од зголемувањето на бројот на паметни телефони и локални содржини, што 

ќе го зголеми нивото на реализираниот сообраќај. 
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Препораки со најниско влијание и најголеми потешкотии при имплементацијата: 

активности кои траат долго и имаат најнизок приоритет 

 M1 (споделување на мобилна мрежа): влијанието на оваа мерка е релативно скромно 

бидејќи мобилните оператори веќе имаат покриеност од 99% од населението со мобилна 

мрежа и веќе имаат добиено ниски фреквенции (т.е. 800MHz) за нудење на нивните LTE 

мрежи. Оваа мерка би довела до намалување на трошоците на операторите (кои не мора 

да бидат пренесени на крајните корисници). Покрај тоа, спроведувањето на ваква мерка 

не е едноставно, бидејќи може да биде врз основа на комерцијални договори наместо 

регулаторни обврски. 

 M8 (обезбедување на субвенции и социјални тарифи за населението со ниски примања): 

оваа мерка исто така може да има скромно влијание. Спроведувањето на мерката може да 

биде комплексно и да бара идентификување на ентитет (или ентитети) кои би требало да ги 

поднесат трошоците од обезбедувањето на овие социјални тарифи.  
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Прилог А    ДАЕ и целите на националните планови за 

широкопојасен пристап до интернет услуги  

Во мај 2010 година, Европската Комисија (ЕК) објави Дигитална Агенда за Европа (ДАЕ) 

која има за цел “да им помогне на граѓаните и компаниите во Европа да го добијат 

најдоброто од дигиталните технологии”.
27

 ДАЕ е една од седумте големи иницијативи во 

рамките на Европа 2020 “стратегијата на Европска Унија за испорака на паметен, 

одржлив и целосен раст”.  

ДАЕ содржи 101 активност, групирани во седум приоритетни области, секоја покривајќи 

различен пристап за поддршката на развојот на дигиталната економија: 

 ЕУ како единствен дигитален пазар 

 интероперабилност (interoperability) и стандарди 

 доверба и безбедност  

 пристап до интернет со голема брзина и пристап до интернет со многу голема брзина 

 истражувања и иновации 

 зголемување на дигиталната писменост, вештини и познавања 

 придобивки за ЕУ општеството добиени од информатичката и комуникациската 

технологија. 

ДАЕ поставува детални насоки за широкопојасен пристап до интернет услуги, според кој 

земјите членки ја сносат крајната одговорност за имплементација на мерките на национално 

ниво. Последователно, најголем број од европските земји имаат донесено национален план 

за широкопојасен пристап до интернет услуги кој ги дефинира специфичните цели и 

специфичните инструменти потребни за истите да се постигнат. Европската комисија, преку 

Табелата со бодови (Scoreboard) предвидена во Дигиталната Агенда, го оценува напредокот 

на секоја земја во однос на поставените цели во ДАЕ.     

ДАЕ, исто така, содржи 13 специфични цели кои претставуваат некои од аспектите кои 

регулаторот треба да ги надгледува за да биде сигурен дека националните цели се 

исполнети. Напредокот во однос на овие мерки е мерен преку Табелата со бодови 

(Scoreboard) во Дигиталната Агенда. Ова вклучува: 

 покриеност на широкопојасен пристап до интернет услуги (со цели дефинирани од 2013 

до 2020 година) 

 прифаќање на услугите за широкопојасен интернет пристап  

 употреба на интернет во рамки на општеството (вклучувајќи ги и слабостите/постарите 

луѓе) 

 e-трговија 

                                                      
27

  Види http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-agenda-europe 
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 e-влада 

 меѓу гранична комуникација (намалување на трошоците за роаминг). 

Слика А.1 подолу ги прикажува главните цели во однос на имплементацијата на 

широкопојасен пристап до интернет услуги  како што е дефинирани во ДАЕ, како и 

напредокот постигнат на ниво на ЕУ откако е објавена ДАЕ. Овие цели вклучуваат: 

 покриеност со широкопојасен пристап до интернет услуги за сите – секаде да има 

покриеност со широкопојасен интернет пристап до 2013 година 

 покриеност со широкопојасен пристап до интернет услуги со голема брзина за сите – 

100% покриеност на сите брзини над 30Mbit/s до 2020 година 

 прифаќање на услугите за широкопојасен интернет пристап со голема брзина – 50% од 

европските домаќинства да бидат претплатници на широкопојасен пристап до интернет 

услуги со над 100Mbit/s до 2020 година 

 население кое користи интернет – 75% од населението да користи интернет на редовна 

основа до 2015 година. 

Слика А. 1: Целите на ДАЕ и напредокот во однос на овие цели на ниво на ЕУ [Извор: Европска 

Комисија, Табелата со бодови (Scoreboard) од Дигиталната Агенда на Европа 2014 година]  

 

Во однос на развивањето на широкопојасна инфраструктура и широкопојасна 

инфраструктура со голема брзина, сите земји постигнаа различно ниво во 2013 година како 

што е покажано на Слика А.2 во земјена (terrestrial) фиксна покриеност со широкопојасен 

пристап до услуги и на Слика А.3 за земјената (terrestrial) мобилна покриеност со 

широкопојасен пристап до интернет услуги.    
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Слика А. 2: Покриеност со фиксен широкопојасен пристап до интернет услуги во 2013 година во 

земјите од ЕУ [Извор: 18 Извештај за имплементација на Европската Комисија, 2014] 

 

Слика А. 3: Покриеност со мобилен широкопојасен пристап до интернет услуги во 2013 година во 

земјите од ЕУ [Извор: 18 Извештај за имплементација на Европската Комисија, 2014] 
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Слика А.4 подолу прикажува споредба на целите за широкопојасен пристап до интернет 

услуги со голема брзина на 27те анкетирани ЕУ земји во согласност со нивното 

дефинирање во националните планови за  широкопојасен пристап до интернет услуги:  

 19 земји дефинирале цел за 100% покриеност со широкопојасен пристап до интернет 

услуги со голема брзина, додека 2 земји (Австрија и Финска) цел за покриеност од 99%  

 8 земји го дефинирале широкопојасниот интернет со голема брзина како приклучок 

помеѓу 50 или 100Mbit/s 

 4 земји дефинирале целна покриеност на широкопојасен пристап до интернет услуги со 

голема брзина на домаќинствата помеѓу 90% и 95% (две на ниво од 100Mbit/s, две на 

ниво од 30Mbit/s) 

 2 Источно Европски земји поставиле како цел за покриеност - 50% од домаќинствата да 

имаат интернет со минимална брзина од 30Mbit/s.   

Во однос на крајните рокови кои земјите си ги поставиле за постигнување на 

предвидените цели, 17 земји како краен рок ја поставиле 2020 година, 7 земји 2015 

година (многу пред крајниот рок на ДАЕ) и три земји крајниот рок го поставиле во 2018, 

2019 и 2020 респективно.  

Слика А. 4: Национални цели за широкопојасен пристап до интернет услуги со голема 

брзина во Европа [Извор: Analysys Mason, 2015 година] 
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Во однос на целта 50% или повеќе од европските домаќинства да имаат претплата на 

широкопојасен пристап до интернет услуги од над 100Mbit/s до 2020 година, 10 од 

разгледаните земји ја имаат имплементирано оваа цел во нивните национални планови за 

широкопојасен пристап до интернет услуги  (во главно источноевропските и балтичките 

земји), додека останатите 17 земји не ја имаат вклучено побарувачката како цел во нивните 

планови.   

Во многу земји за постигнување на целосна или речиси целосна покриеност со 

широкопојасен пристап до интернет услуги со голема брзина е потребно јавно 

финансирање, со оглед на тоа дека високите трошоци за имплементација за широкопојасна 

инфраструктура се закануваат на економската изводливост на имплементацијата на 

широкопојасен пристап до интернет услуги  со голема брзина во областите со ниска густина 

на население.  

ЕУ има предвидено буџет за забрзување на имплементацијата на мрежи за широкопојасен 

пристап до интернет услуги во области со ниска густина на население во рамките на земјите 

членки. Исто така, многу влади имаат предвидено средства за поддршка на 

имплементацијата на мрежа во областите со ниска густина на население.    

Слика А.5 подолу го покажува обемот на државни средства потребни за имплементација на 

широкопојасен пристап до интернет услуги  објавен во некои од националните планови за 

широкопојасен пристап до интернет услуги од анализираните земји. Државното 

финансирање најчесто се движи помеѓу 10 евра и 40 евра по жител, додека најголемите 

европски земји планираат да потрошат околу 1 милијарда евра или повеќе за 

имплементација на широкопојасен пристап до интернет услуги со голема брзина. Треба да 

се напомене дека јавното финансирање од други нивоа на власта (на пр. од 

локалните/регионалните власти) е веројатно исто така достапно во овие земји и дека ЕУ 

земјите кои не се овде опфатени може да имаат некој друг начин за финансирање на 

широкопојасен пристап до интернет услуги, и покрај тоа што не е јасно наведено во 

нивните национални планови за широкопојасен пристап до интернет услуги.     
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Слика А.5: Државни средства потребни за имплементација на мрежа во согласност со 

националните  планови за широкопојасен пристап до интернет услуги [Извор: Национални 

планови за широкопојасен пристап до интернет услуги, Analysys Mason, 2015 година] 
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Прилог Б Листа на споредувани земји  

Овој прилог ја опишува методологијата која ја употребивме при идентификувањето на 18 

релевантни земји во однос на кои ја споредуваме Македонија. 

За споредба избравме само земји од Европа, бидејќи тие обезбедуваат доволно референтни 

точки во рамките на ДАЕ, до кои Македонија има намера да се придржува.  

Како што е презентирано на Слика Б.1, земјите од Европа се групирани според површината, 

населението во 2013 година и БДП во 2013 година по глава на жител според паритет на 

куповна моќ (PPP).  

Слика Б. 1: Распределба на земјите од Европа според население, површина и БДП по глава на жител 

[Извор: Analysys Mason, Euromonitor, 2015 година] 
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При споредбата базирана на три критериуми, Македонија заостанува зад европските земји, 

но значителен број на земји сепак можат да обезбедат релевантна споредба. Затоа, при 

споредбата одлучивме да ги земеме во предвид земјите со следните карактеристики: 

 земји со број на жители помеѓу половина од тие на Македонија и шест пати повеќе од 

Македонија (т.е. помеѓу 1 милион и 12 милиони жители) 

 земји со минимум БДП по глава на жител помеѓу 7.500 американски долари и 44.000 

американски долари според PPP (2 до 12 пати повеќе од тој на Македонија) 

 земји не помали од половина од површината на Македонија и не поголеми од 10 пати од 

нејзината површина (т.е. помеѓу 13.000 и 250.000 км
2
) 

Овие критериуми ни овозможија да ги исклучиме од анализата земјите кои се многу 

поголеми и побогати од Македонија, па затоа и не може да се споредуваат со Македонија 

(поконкретно, многу поголема земја  би имала различна динамика на имплементација на 

широкопојасен пристап до интернет услуги). Вкупно 14 земји од Европа ги исполнуваат 

горенаведените критериуми и како резултат на тоа беа вклучени во споредбата: 

 Западна Европа – Данска, Австрија, Ирска, Белгија, Грција и Португалија  

 Источна Европа – Словенија, Естонија, Чешка, Словачка, Литванија, Латвија, Хрватска 

и Унгарија. 

Дополнително, сметавме дека ќе биде интересно како референтни точки да додадеме и 

неколку „водечки“ земји од Европа, од аспект на нивното движење на пазарот на 

широкопојасен пристап до интернет услуги. Затоа, во листата на земји за споредба 

додадовме и четири дополнителни земји (Франција, Германија, Обединетото Кралство и 

Шпанија). 
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Прилог В Економетриска анализа на детерминантите на 

страната на побарувачката за широкопојасен пристап до 

интернет услуги  

Клучен резултат на проектот се две алатки за проектирање кои ќе му овозможат на АЕК да 

го проектира, тестира и контролира влијанието на регулаторните политики и мерки врз 

побарувачката на фиксни услуги за широкопојасен интернет пристап со голема брзина. 

Описот на овие две алатки е даден во точка 3.2 од овој извештај. 

Заедничка карактеристика на овие две алатки за проектирање е што во економетриската анализа 

на податоците се внесуваат податоци од различни области (cross-sectional) и податоци од 

временски серии од 29 земји со цел идентификување и квантифицирање на влијанието на 

основните детерминанти на побарувачката на фиксни и мобилни услуги за широкопојасен 

пристап до интернет услуги со голема брзина. Анализата се користи со цел информирање за 

изборот на детерминантите на побарувачката кои се вградени во моделот за проектирање, како 

и квантифицирање на влијанието на детерминантите на побарувачката врз побарувачката за 

широкопојасен пристап до интернет услуги. Проценетите вредности на овие параметри се 

најзначајна влезна големина (input) во алатката за проектирање. 

Преглед на применетата методологија и резултатот од анализата се дадени во овој прилог, 

вклучувајќи: 

 опис на панел податоци 

 општа функционална форма на проценетите модели  

 проценка на параметрите. 

В.1 Панел податоци  

Вредностите на параметрите внесени во моделите за проектирање опишани во точка 3.2 се 

пресметани со користење на економетриска анализа на панел податоци кои сочинуваат 

податоци од различни области (cross-sectional) и податоци од временски серии од 29 земји. 

Користени се годишни податоци за периодот од 2006 до 2013 година од следните земји: 

Австрија, Белгија, Бугарија, Хрватска, Чешка, Данска, Естонија, Финска, Франција, Германија, 

Грција, Унгарија, Ирска, Италија, Латвија, Литванија, Холандија, Норвешка, Полска, 

Португалија, Романија, Русија, Словачка, Словенија, Шпанија, Шведска, Швајцарија, Турција и 

Обединетото Кралство. 

Овие земји се избрани врз основа на тоа што имаат комплетни или речиси комплетни 

податоци за детерминантите на побарувачката идентификувани во точка 3.2. Дополнително, 

овие земји беа избрани  бидејќи претставуваат доволно диверзифицирана група на земји за 
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овие детерминанти, посебно детерминантите врз кои може да се влијае со регулаторни 

политики и мерки.  

Од аспект на економетриските анализи, одржувањето на диверзифицирана група на земји е 

важно, со цел во процесот на проценка да се овозможи разграничување на ефектите на 

различни детерминанти врз пенетрацијата на широкопојасниот пристап до интернет услуги. 

Одржувањето на диверзифицирана група на земји, исто така, овозможува подобрување на 

квалитетот на проекциите, бидејќи ја зголемува веројатноста дека економските, 

демографските и карактеристиките на телекомуникациската индустрија во Македонија ќе се 

совпаднат во рамките на опсегот на земји вклучени во панел податоците. 

Панел податоците, исто така, вклучуваат годишни податоци за временски серии за секоја земја, 

за периодот од 2006 година до 2013 година. Овој податок е најзначаен за моделирањето на 

динамиката и промените во прифаќањето на широкопојасниот пристап до интернет услуги, од 

година во година. 

Постојат некои случаи кога податоците се некомплетни за ограничен број на набљудувани 

детерминанти на побарувачката и за ограничен број на земји. Еден од начините за решавање 

на овој проблем е да се исклучи или земјата или детерминантата на побарувачката од панел 

податоците. Сепак, овој пристап ќе резултира со губење на многу поголема количина на 

вредни податоци кои ќе го подобрат квалитетот на проценките на параметрите. Со цел 

комплетирање на податоците, вредностите на некомплетните податоци беа интерполирани 

зависно од случај до случај или од податоците од временските серии за земјата или од 

податоци од различни области (cross-sectional) од други земји.
28

 

В.2 Спецификација на економетрискиот модел 

Како што е споменато погоре, во точка 3.2.1, логистичката функција (logistic function) ја 

формира основата на моделот за проектирање. Една од причините за користење на 

логистичката функција (logistic function) е што таа обезбедува средства за ограничување на 

побарувачката за одредена проекција на широкопојасен пристап до интернет услуги во 

рамки на реален опсег, утврден преку ограничувањата на страната на побарувачката, како 

што се покриеност со мрежа, број на домаќинства или големина на населението. Овие 

ограничувања на страната на побарувачката за широкопојасен пристап до интернет услуги 

се илустрирани во точка 3.2 преку четирите индикативни графикони за логистичките 

функции (logistic functions) за фиксен широкопојасен пристап до интернет услуги, фикен 

широкопојасен пристап до интернет услуги со голема брзина, мобилни услуги и мобилен 

широкопојасен пристап до интернет услуги. 

Втората причина за користење на логистичката функција (logistic function) е што таа 

моделира динамичен процес за прифаќање на услугите за широкопојасен пристап до 

интернет. Како што е илустрирано на графиконот во точка 3.2, по воведувањето на услугите 

                                                      
28

  Види Greene (1993, pp. 273-277) за дискусија за недостатокот од податоци. 
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за широкопојасен пристап до интернет, нивното прифаќање може да биде бавно, со оглед на 

тоа дека мал број на „први корисници“ ја прифаќаат услугата.  

Потоа, прифатеноста на услугата расте и се забрзува, како што услугата за широкопојасен 

пристап до интернет станува сî по популарна и најголем број од потрошувачите клиенти ја 

прифаќаат истата. Прифаќањето на услугата за широкопојасен пристап до интернет потоа се 

забавува, како што побарувачката достигнува заситеност на пазарот, што може да биде 

определено од бројот на домаќинства или големината на населението и постојат само мал 

број на „неупатени корисници“ (‘laggards’) кои останале да ја прифатат услугата. 

Третата причина за користење на логистичката функција (logistic function) е што таа лесно 

може да се трансформира во логит функција (logit function), што овозможува вредностите на 

параметрите да се проценат со примена на економетриски техники.
29

 Со соодветна 

математичка операција, логистичката функција опишана во точка 3.2.1 може да се 

трансформира во:
 30
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на населението или бројот на домаќинствата, зависно од услугата за широкопојасен пристап 

до интернет која се анализира, кои ја прифаќаат услугата во земјата  i . Со други зборови, 

секоја земја означена со променливата  i , може да се смета дека има своја равенка. 

Променливите 
   
x

1
, ,x

k
 ги претставуваат детерминантите на побарувачката во земјата  i , а 

променливите
 
b

1
 и 

 
b

k
се параметри кои ја одредуваат големината на ефектите на 

детерминантите на побарувачката врз логит. Променливата 
 
a

i
 е точка на пресек на 

функцијата, која е константна вредност за секоја земја и е дозволено да се разликува помеѓу 

земјите. Исто така, бидејќи моделираме стохастичен процес на обезбедување на податоци, 

 
e

i
е термин за означување на грешка, што го одразува ефектот на случајните настани врз 

пенетрацијата на услугата за широкопојасен пристап до интернет и грешките при неговото 

мерење.  

Целта на економетриската анализа е проценка на вредноста на параметрите 
 
b

1
 до 

 
b

k
, за секој 

од моделите за проекција, дискутирани во точка 3.2: фиксен широкопојасен пристап до 

интернет, фиксен широкопојасен пристап до интернет услуги со голема брзина, мобилни 

услуги и мобилен широкопојасен пристап до интернет услуги. Претходната равенка 

покажува дека „логит“  е линеарна функција од детерминантите на побарувачката и условите 

за грешка. Ова, за возврат ја намалува техничката комплексност на проценката на вредностите 

на параметрите, во споредба со логистичката функција од точка 3.2.1. 

                                                      
29

  За опис на логистичките и логит функциите и нивната употреба во економетријата и техничките прашања, 

види Kennedy (2008, Поглавје 16) , Gujarati (1995, стр. 554-563), и Greene (1993, стр. 653-655). 

30
  Види Greene (1993, стр. 654) за објаснување на изведувањето. 
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Друга карактеристика на спецификацијата на моделот е тоа што тој ја зема во предвид 

структурата на податоците, што повлекува податоци од различни области (cross-sectional) и 

податоци од временски серии. 

Како што е наведено, податоци од различни области (cross-sectional) ги сочинуваат 

податоците од 29 земји, а податоците од временските серии ги сочинуваат годишните 

податоци од 2006 година до 2013 година. Спецификација на моделот со фиксни ефекти се 

користи за да се земат во предвид разликите помеѓу земјите.
 31

 Во однос на погоре 

споменатата равенка, каде секоја од 29те земји може да се замисли како да има своја 

равенка, моделот со фиксни ефекти прави разлика помеѓу секоја земја преку константната 

вредност
 
a

i
 која се разликува во равенката за секоја земја. Моделот со фиксни ефекти исто 

така претпоставува дека параметрите за секоја детерминанта на побарувачката 
 
b

1
 до 

 
b

k
 

дека имаат иста вредност за секоја од 29те земји. Го применивме тоа при дизајнирањето на 

моделот за проекција во Македонија, преку внесување на вредностите за параметрите  
 
b

1
до 

 
b

k
кои се проценети за секоја од 29те земји вклучени во панел податоците, со проценување 

на вредноста на константата 
 
a

i
 посебно за Македонија во рамките на моделот за проекција. 

В.3 Проценка на економетрискиот модел  

Статистички техники се користат за проценка на вредноста на параметрите. При овие 

техники се користат формули, кои се нарекуваат проценители (estimators), за проценка на 

параметрите за конкретна спецификација на модел и податоци. Целта е да се примени 

проценител (estimator) кој ќе резултира со проценка на параметарот, која теоретски ќе биде 

приближна до „вистинската вредност на параметарот“. Експертите за економетрија 

генерално не ги знаат точните вредности на параметрите. Доколку би ги знаеле, тогаш не би 

имало потреба од користење на економетриски техники. Наместо тоа, експертите за 

економетрија се водат од статистичките својства на техниките за проценка, за да определат 

дали проценките се приближни до реалните вредности на параметарот. Оваа анализа ги 

зема во предвид функционалната форма на моделот и целта на моделирањето, која во овој 

случај е проценка на параметрите за алатката за проценка. 

Често користена техника за проценка која може да се најде во Excel е проценката со обични 

најмали квадрати (ordinary least squares (OLS)). Оваа проценка, сепак, не е соодветна за 

проценка на параметрите за логит (logit), за панел податоци за модел со фиксни ефекти кој 

ја вклучува пенетрацијата на широкопојасниот пристап до интернет услуги во претходната 

година како зависна променлива, бидејќи:
 32

 

 моделот ја користи зависната променлива како регресор (т.е. пенетрацијата во 

претходната година е една од детерминантите на побарувачката) 

                                                      
31

  Види Greene (1993, стр. 466-469) за дискусијата за фиксните ефекти на моделите. 

32
  Види Gujarati (1995, стр., 362-365, and 557)  
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 панел податоци од различни области на една земја (wise cross-sections) означуваат дека 

техниката за проценка треба да ги потенцира разликите во варијансата во однос на 

грешката (т.е. променливата 
 
e

i
) помеѓу земјите, кое се нарекува хетероскедастичност, и 

 спецификацијата на логит моделот воведува хетероскедастичност, што произлегува од 

бројот на набљудувани примероци. 

 

Како резултат на овие прашања, OLS не обезбедува непристрасна проценка на параметрите 

и не овозможува ефикасно користење на расположливите податоци. 

Во таков случај, за проценка на вредноста на параметрите се користи техниката на општи 

најмали квадрати (generalised least squared estimator (GLS)), која е спротивна на OLS.
33

 

Употребивме техника на општи најмали квадрати (generalised least squared estimator (GLS)) за 

проценка на фиксните ефекти, како и модели со панел податоци обезбедени во 

економетрискиот пакет SHAZAM (Професионално издание, 11.1.2).
34

 

В.3.1 Проценка на параметрите за детерминантите на побарувачката за фиксни услуги за 

широкопојасен пристап до интернет услуги 

Проценетата погодност од прилагодувањето на моделот на фиксни услуги за широкопојасен 

пристап до интернет е:
 35

 R
2
=0,9982. Погодноста од прилагодувањето е збирна оценка на тоа 

колку добро вредностите на зависната променлива проценети со моделот, се вклопуваат во 

набљудувањето. 

Следната табела ги претставува проценките на параметрите за детерминантите на 

побарувачката за фиксни услуги за широкопојасен пристап до интернет со нивните стапки на Т-

стапката (T-ratio ratios), која обезбедува индикација за статистичката значајност на проценетите 

вредности. 

Слика В. 1: Проценка на параметрите за детерминантите на побарувачката за проекција на 

фиксните услуги за широкопојасен пристап до интернет [Извор: Analysys Mason, 2015 година] 

Детерминанти на побарувачката Проценка на 

параметарот 

T-стапка 

Пенетрација на фискен широкопојасен интернет пристап во 

претходната година 

2,1881 34,96 

ARPU за фискен широкопојасен интернет пристап –0,0026455 –2,312 

ARPU за фискен широкопојасен интернет пристап со 

голема брзина 

–0,00041488 –2,37 

Процент од населението покриено со мрежа за 

широкопојасен интернет пристап со голема брзина  

0,28015 7,588 
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  Види  Greene (1993, стр. 448) . 

34
  Види Whistler, White, Bates, и Golding (2011, стр. 302) за опис на проценката на GLS. 

35
  Погодноста од прилагодувањето е објавена од SHAZAM со примена на метод предложен од Buse (1973) во 

случај на проценка на Општи Најмали Квадрати.  
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Детерминанти на побарувачката Проценка на 

параметарот 

T-стапка 

Достапност на мрежи за широкопојасен интернет пристап 

со голема брзина   

0,086332 4,921 

Процент на домаќинствата кои се урбани –8,8142 –2,791 

Процент од населението кое е урбано 9,8475 3,082 

Број на жители во домаќинство 0,92725 9,366 

БДП по домаќинство 1,3211E-06 5,125 

Потрошувачка по домаќинство 0,000011431 5,217 

Процент од населението со средно или високо познавање 

на интернет технологијата 

0,35671 4,317 

Процент од населението кое никогаш не користело 

интернет 

-0,48895 -3,89 

Број на години од воведување на LLU 0,014261 2,185 

 

Т-стапката е асимптоматично, нормално распределена. Бидејќи големината на сите Т-

стапки е поголема од стандардната нормална променлива вредност од 1,96, тогаш, тоа е 

знак дека нултата хипотеза – дека проценетата вредност на параметрите изнесува нула, 

може да биде одбиена, со стапка на сигурност од 5%, за сите проценки кои се наведени во 

табелата погоре.  

В.3.2 Проценка на параметрите за детерминантите на побарувачката за фиксни услуги за 

широкопојасен пристап до интернет со голема брзина   

Проценетата погодност од прилагодувањето на моделот на фиксни услуги за широкопојасен 

пристап до интернет услуги со голема брзина е:
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 R
2
=0.9711. Слика В.2 ги претставува 

проценките на параметрите за детерминантите на побарувачката за фиксни услуги за 

широкопојасен пристап до интернет со голема брзина, со нивните стапки на Т-стапката (T-

ratio ratios). 

Слика В. 2: Проценка на параметрите за детерминантите на побарувачката за фиксни услуги за 

проекција на  широкопојасен интернет пристап со голема брзина [Извор: Analysys Mason, 2015 

година] 

Детерминанти на побарувачката Проценка на 

параметарот 

T-стапка 

Пенетрација на фискен широкопојасен интернет пристап во 

претходната година 

4,1339 22.06 

ARPU за фискен широкопојасен интернет пристап –0,0063899 –1.147 

ARPU за фискен широкопојасен интернет пристап со 

голема брзина 

 

–0,0063899 5.351 
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  Погодноста од прилагодувањето е објавена од SHAZAM со примена на метод предложен од Buse (1973) во 

случај на проценка на Општи Најмали Квадрати. 
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Детерминанти на побарувачката Проценка на 

параметарот 

T-стапка 

Процент од населението покриено со мрежа за 

широкопојасен интернет пристап со голема брзина  

0,20879 0.7753 

Достапност на мрежи за широкопојасен интернет пристап 

со голема брзина   

–2,5576 –4,405 

Процент на домаќинствата кои се урбани –15,895 –1,65 

Процент од населението кое е урбано 52,926 5,462 

Број на жители во домаќинство 4,1614E-06 1,324 

БДП по домаќинство 0,000033949 2,384 

Потрошувачка по домаќинство 0,68444 1,712 

Процент од населението со средно или високо познавање 

на интернет технологијата 

–1,8833 -3,015 

Процент од населението кое никогаш не користело 

интернет 

2,6506 1,769 

Број на години од воведување на LLU –0.12218 –5,325 

 

Т-стапката е асимптоматично, нормално распределена. Бидејќи големината на сите Т-

стапки е поголема од стандардната нормална променлива вредност од 1,96, тогаш, тоа е 

знак дека нултата хипотеза – дека проценетата вредност на параметрите изнесува нула, 

може да биде одбиена, со стапка на сигурност од 5%, за сите проценки кои се наведени во 

табелата погоре, со исклучок на: процентот на домаќинства покриени со фиксни услуги на 

широкопојасен интернет пристап со голема брзина; процентот на домаќинства кои се 

урбани; БДП по домаќинство; процент на население со средни и напредни интернет 

вештини; и поминати години од воведување на LLU. 

В.3.3 Проценка на параметрите за детерминантите на побарувачката за мобилни услуги 

Проценетата погодност од прилагодувањето на моделот за мобилни услуги е:
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 R
2
=0,9854. 

Слика В.3 ги претставува параметрите за проценка на детерминантите за побарувачка на 

мобилни услуги, со нивните стапки на Т-стапката (T-ratio ratios). 

Слика В. 3: Проценка на параметрите за детерминантите на побарувачката за мобилни услуги 

[Извор: Analysys Mason, 2015 година] 

Детерминанти на побарувачката Проценка на параметарот T-стапка 

Пенетрација на мобилни услуги во претходната 

година 
3,0178 

17,92 

ARPU за мобилни услуги –0,0066904 –3,286 

ARPU за мобилен широкопојасен интернет пристап   0,00093377 1,72 

Процент на населението кое е урбано 0,56439 0,8745 
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  Погодноста од прилагодувањето е објавена од SHAZAM со примена на метод предложен од Buse (1973) во 

случај на проценка на Општи Најмали Квадрати. 
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Детерминанти на побарувачката Проценка на параметарот T-стапка 

БДП по глава на жител 0,000001149 1,853 

Потрошувачка по глава на жител  0,000024685 4,215 

 

Т-стапката е асимптоматично, нормално распределена. Бидејќи големината на сите Т-

стапки е поголема од стандардната нормална променлива вредност од 1,96, тогаш, тоа е 

знак дека нултата хипотеза – дека проценетата вредност на параметрите изнесува нула, 

може да биде одбиена, со стапка на сигурност од 5%, за сите проценки кои се наведени во 

табелата погоре, со исклучок на: ARPU за мобилен широкопојасен интернет пристап, 

процент на население кое е урбано; БДП по глава на жител.  

В.3.4. Проценка на параметрите за детерминантите на побарувачката за мобилен 

широкопојасен пристап до интернет услуги 

Проценетата погодност од прилагодувањето на моделот за мобилен широкопојасен пристап до 

интернет услуги е:
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 R
2
=0,9982. Слика В.4 ги претставува параметрите за проценка на 

детерминантите за побарувачка на мобилен широкопојасен пристап до интернет услуги, со 

нивните стапки на Т-стапки (T-ratio ratios). 

Слика В. 4: Параметри за проценка на детерминантите за побарувачка на мобилен широкопојасен 

пристап до интернет услуги [Извор: Analysys Mason, 2015 година] 

Детерминанти на побарувачката Проценка на параметарот T-стапка 

Пенетрација на мобилни услуги во претходната 

година 
2,2183 23,54 

ARPU за мобилни услуги –0,043142 –7,163 

ARPU за мобилен широкопојасен интернет пристап   –0,020584 –20,27 

Процент на населението кое е урбано 18,365 11,5 

БДП по глава на жител 9,9823E-06 9,513 

Потрошувачка по глава на жител  0,000043985 4,083 

Процент од населението со средни или напредни 

интернет вештини 
2,2779 10,56 

Процент од населението кое никогаш не користело 

интернет 
–1,2764 –4,034 

 

 

Т-стапката е асимптоматично, нормално распределена. Бидејќи големината на сите Т-

стапки е поголема од стандардната нормална променлива вредност од 1,96, тогаш, тоа е 

знак дека нултата хипотеза – дека проценетата вредност на параметрите изнесува нула, 
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  Ibid.  
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може да биде одбиена, со стапка на сигурност од 5%, за сите проценки кои се наведени во 

табелата погоре. 

В.4 Користена литература 

Во овој дел се наведени економетриските студии за пенетрација на широкопојасен пристап 

до интернет услуги кои ги  разгледавме при изработката на економетриската анализа: 

 Buse, A. (1973), ‘Goodness of Fit in Generalised Least Squares Estimation’, American 

Statistican, 27, 106–8.  

 Greene, W. H. (1993), Econometric Analysis (2nd edition.). New York: Macmillan Publishing 

Company. 

 Gujarati, D. N. (1995), Basic Economics (3rd edition). New York: McGraw-Hill, Inc. 

 Kennedy, P. (2008), A Guide to Econometrics (6th edition.). Oxford: Blackwell Publishing. 

 Whistler, D., White, K., Bates, D. и Golding, M. (2011), SHAZAM Reference Manual Version 

11. Кембриџ, Англија: SHAZAM Analytics, Ltd. 
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Прилог Г Акроними на земјите  

Табелата подолу претставува листа на алфабетски кодови со две букви од имињата на 

земјите употребени во текот на овој извештај. 

Слика Г. 1: Листа на ISO 3166-1 кодови на земји [Извор: Меѓународна Организација за Стандардизација 

(ISO), 2015 година] 

ISO дво-цифрен кон Земја 

AL Албанија 

AT Австрија 

BA Босна и Херцеговина 

BE Белгија 

BG Бугарија 

BY Белорусија 

CH Швајцарија 

CZ Чешка 

DE Германија 

DK Данска 

EE Естонија 

ES Шпанија 

FI Финска 

FR Франција 

GE Грузија 

GR Грција 

HR Хрватска 

HU Унгарија 

IE Ирска 

IS Исланд 

IT Италија 

LT Литванија 

LV Латвија 

ME Црна Гора 

MK Македонија 

MT Малта 

NL Холандија 

NO Норвешка 

PL Полска 

PT Португалија 

RO Романија 

RS Србија 

RU Русија 
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ISO дво-цифрен кон Земја 

SE Шведска 

SI Словенија 

SK Словачка 

TR Турција 

UA Украина 

UK Обединето Кралство 
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Прилог Д  Речник со термини 

ADSL  Асиметрична дигитална претплатничка линија 

AEК  Агенција за електронски комуникации 

AL  Албанија 

ARPU  Просечен приход по корисник 

AT  Австрија 

BA  Босна и Херцеговина 

BE  Белгија 

BG  Бугарија 

BT  Бритиш Телеком (British Telecom) 

BY  Белорусија 

CAGR  Пондерирана годишна стапка на раст 

CDMA  Поделба на код за повеќекратен пристап 

CH  Швајцарија 

CMTS  Кабелски модем за прекинување на системот 

CPE  Опрема за просториите на потрошувачот 

CZ  Република Чешка 

DAE  Дигитална Агенда за Европа 

DE  Германија 

DK  Данска 

DOCSIS Интерфејс спецификација за услуги за податоци преку кабел 

DSL  Дигитална претплатничка линија 

EК  Европска Комисија 

EE  Естонија 

EIU  Единица за интелегенција на Economist 

ES  Шпанија 

EУ  Европска Унија 

EX  Девизен курс 

FI  Финска 

FR  Франција 

FTTB  Оптика до зграда  

FTTC  Оптика до деловен простор 

FTTH  Оптика до дома 

FWA  Фиксен безжичен пристап  
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GDP  Бруто домашен производ  

GE  Грузија 

GLS  Општи Најмали Квадрати 

GNI  Бруто национален доход  

GPON  Gigabit пасивна оптичка мрежа 

GR  Грција 

HDI  Индекс на човечки развој 

HFC  Хибридна коаксијална оптика 

HR  Хрватска 

HSPA  Пакет за пристап со голема брзина 

HU  Унгарија 

ICT  Информатичка и комуникациска технологија 

IE  Ирска 

IP  Интернет протокол  

IPTV  Интернет протокол за телевизија 

IS  Исланд 

ISO  Меѓународна организација за стандардизација 

IT  Италија 

ITU  Меѓународна единица за телекомуникации 

LAN  Локална покриеност со мрежа 

LCU  Единица на домашна валута 

LLU  Разврзување на локална јамка 

LRIC  Инкрементален трошок на долг рок 

LT  Литванија 

LTE  Движење на долг рок 

LV  Латвија 

MB  Megabit 

ME  Црна Гора 

MK  Македонија 

MKD  денар 

MNO  Оператор за мобилни мрежи 

MT  Малта 

MVNO  Виртуелен оператор за мобилна мрежа 

NGN  Следна генерација на мрежи 

NL  Холандија 

NO  Норвешка 
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NPV  Нето сегашна вредност 

NRA  Национално регулаторно тело 

ODF  Рамка за оптичка дистрибуција 

OECD  Организација за економска соработка и развој 

OLS  Обични најмали квадрати 

OLT  Прекинување на оптичка линија 

OTT  Воздушно (Over the air) 

PC  Персонален компјутер 

PL  Полска 

PPP  Паритет на куповна моќ 

PSTN  Јавна телефонска мрежа 

PT  Португалија 

RO  Романија 

RS  Србија 

RU  Русија 

SE  Шведска 

SI  Словенија 

SK  Словачка 

SMP  Значителна пазарна моќ 

SP  Ормар со разделници 

TR  Турција 

TВ  Телевизија 

UA  Украина 

UMTS  Универзални мобилни телекомуникациски услуги 

USO  Универзални обврски за услуга 

ДДВ  Данок на додадена вредност 

VDSL  Многу-висока-bit-стапка за дигитална претплатничка линија 

VoIP  Протокол за линија преку интернет (Voice over Internet protocol) 

WTI  Показатели за телекомуникации на светско ниво 

 




