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Предмет: Коментари и предлози во ' насока на утврдување предлог мерки за попикнување и
зголемување на интересот за користење широкопојасен интернет во рамки на подготвувањето на
Национален оперативен план за развој на 6рзи и супер 6рзи електронски комуникациски мрежи во
Репу6лика Македонија.

Почитувани,
Најнапред 6и сакале да се за6лагодариме за укажаната можност од Ваша страна да учествуваме
во создавањето на Национален оперативен план за развој на 6рзи и супер брзи електронски
комуникациски мрежи во Репу6лика Македонија, кој документ e og осо6ена важност за развојот на
електронско општество и економија што ќе придонесе за остварување на дигитална трансформација
на нашата држава и нејзино при6лижување кон модерните текови во ЕУ.
Во рамки на Ра6отната група за утврдување предлог мерки за поттикнување и зголемување на
интересот на граѓаните за користење широкопојасен интернет во продолжение ви ги доставуваме
нашите коментари и предлози во насока на подо6рување на дигиталната околина во Репу6лика
Македонија и развој на 6рзи и супер брзи електронски комуникациски мрежи.
Постојат голем број на анализи и студии кои што ја опишуваат состој6ата на дигиталното општество
во нашата држава, регионот и пошироко низ Европа, каде се потенцирани извесни недостатоци и
разлики на степенот на дигиталната трансформација на нашиот регион во однос на остатокот од
земјите од Европската унија и светот.
Ha пример со студијата „Влијанието на дигиталната трансформација на Западен Балкан -

справување со предизвиците кон политичката стабил Н ост и економскиот просперитет" 1 о6јавена од
страна на WB6+ дигиталната иницијатива 2 се дава детална анализа на потенцијалните придо6ивки
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од дигиталната трансформација на регионот на Западен Балкан и нејзините пошироки економски,
социјални и политички реперкусии.
Co оваа анализа се покажува дека дигиталната трансформација, вклучително и поголемата
достапност на дигиталната инфраструктура, подо6ра регулаторна рамка и по6лиска регионална
сора6отка може да имаат значајно влијание врз економскиот раст и вра6отувањето во сите држави
од регионот.
Во оваа студија 3 сегашната состојба на дигитална трансформација во 3ападен Балкан покажува
дека регионот значително заостанува зад просеците на ЕУ во однос на сите клучни показатели за
дигиталната трансформација во 2016 година. Резултатите на разликите во дигиталната
трансформација за секоја држава од Западен Балкан во споредба co просекот на ЕУ се делумно
прикажани на слика 1.

Fixed broadband subscriptions per 100
1nhabitants gap

Nouseholds with an internet access gap

0%

0%

-10% -20% -30% -40%
-50% -60% -70616 -80% -

-10%
-20%
-30%
-40%

EU average = 81.8%

- 50%

-60%

z
и

а

а

т

55

а~

~

и

I

I
EU average = 31.6

а~т

25

и

т

in

О
У

У

40%

Use of virtual social networks gap*

Mobiie-ce1lular subscriptions per 100
inhabitants gap

6%
4%

30%

2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
-10%
-12%

20%

10%
0%
-10%
-20%
EU average = 124.6

-30°l0
-40%

а

т

У

S

_ Q

ОС

и

Ј

т

и

т
~

и
о
У

ш

S

-14%
~

_
т

EU average = 5.9
К

0

v

~

S

"'l

У

S

Слика 1. Разлики во дигигалнага трансформација на земјите од Западен Балкан и баптичките земји во споредба cc EY

Анализата на фиксната пенетрација на широкопојасен интернет во 2016 година покажува дека
повеќето држави од Западен Балкан сë уште не ro достигнале нивото на пенетрација на
широкопојасен интернет на државите од ЕУ и 6алтичките држави (Р. Македонија е за 40% под ЕУ
просекот од 31.6 корисници на 100 жители). Инфраструктурниот јаз, мерено со меѓународниот
интернет пропусен oncer no корисник на интернет корисник, исто така, открива дека сите држави
од Западен Балкан сë уште се многу зад ЕУ.
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Државите од Западен Балкан најмалку заостануваат зад просекот на ЕУ во однос на употре6ата на
виртуелни социјални мрежи. Четири држави дури се понапредни кога се споредуваат со централно
европските и балтичките држави. Република Македонија е најнапредна so употре6а на социјалните
мрежи, над просекот на ЕУ за пет проценти. Овие резултати се потврдени со најновите достапни
податоци од Светската Интернет статистика за јуни 2017 година, со кои се мери стапката на
пенетрација на Facebook (односно, бројот на корисници на Facebook so според6а со вкупното
население). Според интернет статистиката, Црна Гора, Ал6анија, Република Македонија и Косово
остануваат регионални водачи на Facebook, со стапки на пенетрација над 45%. Таквите статистики
се so согласност со неодамнешните истражувања кои укажуваат на тоа дека онлајн корисниците
so економиите so развој се со поголема веројатност да користат социјални медиуми, so според6а

со оние so развиениот свет (Pew Research Center, 2015). Иако резултатите може делумно да се
о6јаснат со flO изразена потре6а за социјална интеракција на населението so помалку развиените
економии, исто така може разумно да се претпостави дека зголемувањето на поврзаноста so
економиите so развој, без оглед на првичната мотивација на корисниците, несомнено ќе ги ангажира
луѓето да преземат поголема активност so дигиталната економија.
Според osaa студија 4, државите од Западен Балкан значително заостануваат зад просеците на ЕУ
што се однесува до развојот на дигиталната инфраструктура, додека показателите за индивидуална
употре6а на интернет покажуваат помалку изразени отстапувања од просекот на ЕУ воопшто.
Сепак, постои разлика меѓу споредуваните држави so однос на показателите за индивидуална
употре6а. Додека Ал6анија, Босна и Херцеговина и Косово имаат најголеми разлики so споредба
со показателите за индивидуална употре6а на ЕУ, додека Словенија и Хрватска се најуспешни so
при6лижувањето кон нивоата на ЕУ.
Bo исто време, заостанувањето зад нивоата на ЕУ е најмало so користењето на виртуелни социјални

мрежи. Наклонетоста на населението so државите од Западен Балкан кон употре6ата на
социјалните мрежи може да се смета како средство за поттикнување на нивото на развој на
дигиталната економија u економијата so целина преку подо6рување на комерцијалните и
претприема_чките спосо6ности на населението.
За подетален увид so пречките и разликите 30 дигитална трансформација so државите на Западен
Балкан, so osaa студија 5 се користи Индексот на подготвеност на мрежа (Network Readiness lndex).
Индексот на подготвеност HO мрежа и неговите компоненти се прикажани на следната страна на
Слика 2.
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Слика 2. Индекс на подготвеност на мрежа на земјите од западен Балкан
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Индексот на подготвеност на мрежа е највисок за Словенија, Македонија и Хрватска, иако и во
овие три случаи тој индекс е сë уште под просекот на ЕУ. Иако отстапувањата од нивоата на ЕУ се
регистрирани за скоро сите индексни параметри, сепак анализата на подготвеноста на мрежата
покажува дека инфраструктурата, регулаторното и политичкото опкружување се најсла6ите точки
на дигитална трансформација на Западен Балкан.
Таквите наоди потврдуваат дека потре6на е вистинска реформа на регулативата за да се олеснат
инвестициите, односно слабата и неста6илна регулаторна рамка доведува до лоша деловна клима
која ги поткопува инвестиционите активности во електронската комуникациска инфраструктура.
За Репу6лика Македонија како главни недостатоци на регулативната рамка се утврдени: сложени
процедури за градежни дозволи, регулира.ње на имотно-правни прашања, непостоење на
ур6анистички планови за целата територија на Македонија и неисплатливост за инвестиции во
поголем дел од руралните и приградските области.
Понатаму во студијата 6 се заклучува дека во моментот, Репу6лика Македонија значително
заостанува зад остатокот од Европа и во областа на e-governance, односно о6ез6едување на услуги
и податоци од државни органи преку ИКТ како што може да се види од следната Слика 3:
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Слика 3. E-government индекс на ѕемјите од Залоден балкан и ЕУ

Зајакнувањето на е-governance е тесно поврзано со воведување на поголем степен на дигитална
трансформација, бидејќи неизбежно e governanCe бара сигурна и сеоп фатна дигитална покриеност
-

и о6ез6едување на услуги за граѓаните. Е-governance е исто така поврзано co човечката димензија
на дигиталната трансформација, односно довер6ата на граѓаните во дигиталните комуникации и
услуги, од заштита на податоците и приватноста, до сигурноста во обезбедените услуги и дигиталните
вештини на населението. Промената кон поголемо користење на e-governanCe може да о6ез6еди
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важен стимул за економијата, бидејќи може да подобри некои од главните пречки за водење бизнис
во регионот.
Дополнително во студијата' се дефинирани и голем 6рој на парафискални трошоци поврзани со
инвестиции во широкопојасен интернет во Репу6лика Македонија кои ги оптеретуваат инвеститорите
како што се: административни такси за о6езбедување градежни дозволи, даноци за администрација
на градежното земјиште, даноци за трансформација на земјоделството во градежно земјиште,
комунални надоместоци во урбаните области како за вистински објекти, надоместок за мониторинг
на радиофреквенции и управување со 6роеви, надоместок за надзор на пазарот, надоместок за
универзални услуги, надоместок за филмски фонд, надоместок за Агенцијата за аудио и
аудивизуелни и медиумски услуги..
Сите овие парафискални надоместоци дополнително ro отежнуваат развојот на дигиталната
трансформација бидејќи ги дестимулираат инвестициите на операторите во развојот на брзи и супер
брзи мрежи и секако ги потиснуваат иновациите во индустријата.
Мора да напоменеме дека инвестициите во широкопојасен интернет позитивно придонесуваат за
домашните економии во земјата исто така и преку зголемување на по6арувачката за стоки и услуги
вградени во широкопојасната инфраструктура. Директните ефекти се поврзани со зголемување на
приходите и вра6отување на оние компании кои директно ги снабдуваат телекомуникациската
индустрија со оптички ка6ли и електронски компоненти, како и градежни и други компании кои
о6ез6едуваат градежна инфраструктура потре6на за развој на широкопојасна инфраструктура.
Позитивниот стимул на дополнит ~ лна побарувачка не е ограничен само на директните добавувачи
на опрема за широкопојасни мрежи, туку се пренесува на многу други индустрии кои се дел од
соодветниот син џ ир на вредности, a со тоа се поврзуваат со телекомуникациските фирми и нивните
до6авувачи, што овозможува индиректни позитивни деловни ефекти во повеќе подрачја од
економија.
Од претходно изнесеното може да претпоставиме дека за развој на дигиталното општество и
поквалитетна дигитална трансформација во Репу6лика Македонија потре6но е да се преземат
мерки во однос на зголемување на понудата на комуникациски и ИКТ услуги на пазарот, HO исто
така тре6а да се преземат мерки и во однос на зголемување на интересот a со тоа u по6арувачката
на дигиталните услуги од страна на граѓаните.
Заради тоа ги предлагаме следните предпози во однос на зголемување на понудата од страна на
операторите и други учесници во индустријата 30 о6ез6едување на комуникациски услуги:
1. Подо6рување на регулативната рамка
— Упростување на сложените процедури за издавање на градежни и други типови на
дозволи за извед6а и поставување на електронска комуникациска опрема согласно
Законот за Градење,
— Овозможување на целосна легализација на мрежната инфраструктура која e изградена
од приватни инвеститори т.е. onepaTopu,
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— Изра6отка на урбанистички планови за целата територија на Македонија заради
непречно изведување на мрежна инфраструктура (особено кабелска инфраструктура),
— Поттикнување на инвестиции и развивање на модели за ко-инвестирање (јавно-приватно
партнерство, користење на ЕУ фондови итн.) заради о6ез6едување на исплатливост за
инвестиции во мрежна инфрастрултура за рурални и приградски области.
2. Ревизија на парафискалните давачки поврзани со о6ез6едување на електронски
комуникациски услуги и тоа:
— Намалување на надоместокот за користење на радиофреквенции,
— Намалување на надоместокот за универзални услуги,
— Осло6одување на операторите од надоместокот за филмски фонд,
— Ревизија т.е. намалување на комунални надоместоци кои операторите ги плаќаат
согласно Закон за градење.
3. Зајакнување на е-governance во Репу6лика Македонија
— Отстрану ~ ање на пречките 30 масовно користење на дигитален потпис и овозможување на
користење на документите за лична идентификација (лична карта) како дигитален потпис.
— Зголемување на обемот на e-governance услуги, посебно во здравство, социјална заштита,
о6разование, ра6отни односи во партнерски однос помеѓу државните институции,
индустријата и академската заедница.
Исто така може да ги предложиме следните предлози во однос на зголемување на по6арувачката
од страна на граѓаните:
1. Мерки кои ro зголемуваат 6ројот на интернет корисници
— преземање на јавни кампањи за поттикнување на дигиталната економија и зголемување на
свесноста за придо6ивките кои произлегуваат од употре6ата на интернет
— финансиска поддршка HO 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 6и можеле да имаат големо влијание на намалување на процентот на луѓе кои никогаш не
користеле интернет.
Според Analysys Mason $ таквите мерки ќе го намалат процентот HO 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.
2. Мерки за зголемување на интернет вештините кај населението
— да се обезбеди секој да има можност, вештина и знаење 30 користење на онлајн услуги. Ова
може да вклучува поддршка на 'CT обуки и внесување на предмети 30 дигитална писменост
во редовното о6разование, курсеви за дигитална писменост на возрасни.
— олеснување на пристап pp дигитални технологии и вештини како u користење на e-governancë
услуги за луѓе кои имаат географски неповолна полож6а, живеат во неповолни економски
yCnoBu, CO недоволни дигитални познавања и со несоодветна инфраструктура.
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И покрај тоа што не е лëсно да се квантифицира влијанието на овие мерки, веруваме дека тие 6и
можеле да имаат големо влијание на зголемување на процентот од населението со средни или
напредни интернет вештини.
Според Analysys Mason 9 таквите мерки ќе ro 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 °/о во 2019 и 2023 година респективно
3. Намалување на ДДВ за услугите во 'CT секторот
Намалувањето на стапката на ДДВ во 'CT секторот за услуги за широкопојасен интернет пристап во
Македонија.
Предлагаме намалена стапка на ДДВ од 5% за сите интернет услуги, наспроти сегашната од 18%.
Ова ќе значи намалување од околу 10% на сите малопродажни цени 6ез намалување на до6ивката
во индустријата со што нема да се намали потенцијалот на инвестирање на операторите.
Во економетриска анализа од страна на Analysys Mason 70, таквото намалување на ДДВ значи околу
29.000 дополнителни претплатници за широкопојасен интернет пристап со голема 6рзина во 2023
година, како и- дополнителни -2.000 претплатници на широкопојасен интернет пристап и
дополнителни 10.000 претплатници на мо6илен широкопојасен интернет пристап.
Ce надеваме дека нашите предлози ќе 6идат соодветно разгледани и ќе дадат соодветен придонес

во создавањето на Национален оперативен план за развој на 6рзи и супер 6рзи електронски
комуникациски мрежи BO Репу6лика Македонија.
За сите дополнителни информации или о6јаснувања стоиме на располагање.
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