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Разговорот го водеше: 
Рената МАТЕСКА

ИКТ КАКО ПОТЕНЦИЈАЛНА   ТА ПОЛЗА ИКТ КАКО ПОТЕНЦИЈАЛНА 

Според некои експерти за Инфор-
матичка технологија денес живееме во 
време на напредни технологии, ера на 
имплементирање знаења и бизнис ре-
шенија, можност да испратиме јасна 
порака за иднината и да покажеме дека 
се достигнати многу технолошки хо-
ризонти. Дали и како Република Ма ке-
донија се вклопува во глобалната ИТ 
слика?

СТОЈАНОВСКИ: Во моментов упо-
требата на информатички решенија во 
Македонија е на ниво пониско од она во 
ЕУ. За жал, според истражувањето кое 
фондацијата Метаморфозис го спроведе 
во мај 2005 година во 10 општини од 
различен тип, дури 70 отсто од насе-
лението никогаш не користи Интернет, 
а само околу 6 проценти го користат 

Според истражувањето кое фондацијата Ме-
таморфозис го спро веде во мај 2005 го-
дина во 10 општини од различен тип, ду-
ри 70 отсто од населението никогаш не 
ко  ристи Интернет, а само околу 6 про-
центи го користат секојдневно.

секојдневно. Меѓу причините за оваа 
состојба се нискиот стандард во ком би-
нација со високите цени, непосто ењето 
решенија од интерес за граѓаните и не-
знаењето како да се користат но вите тех -
нологии. 

Особено е незавидна ситуацијата во 
областа на е-трговија. Во однос на над-
вор од државава, поради пиратски ис-
пади и злоупотреба на кредитни кар тич-
ки, нашава земја е на економски црни 
листи. Во однос на внатре, без го товин-
ското плаќање е во зачеток и ќе треба 
заеднички напор и од страна на банките 
и од страна на државата за граѓаните да 
ги добијат можностите кои се секој дне-
вие во развиениот свет. 

Сепак, и кај нас има никулци кои го 
поттикнуваат оптимизмот, од ини ција-
тиви на ниво на организации и фирми, 
до создавањето сеопфатна Национална 
стратегија за информатичко општество, 
која ги обединува и координира сите 
општествени фактори кои можат и тре-

ба да придонесат во оваа насока. Спо-
ред нашето истражување, само мал дел 
од граѓаните не би ги користеле при-
добивките на ИКТ. Осумдесет отсто од 
нив се свесни за потенцијалната полза и 
ако им се укаже можност би ја при фа-
тиле.

Во развиените земји ИТ е темел на 
модерната економија, главен извор на 
иновации и сектор кој постојано е во 
подем. Со масовна примена на инфор-
матичка и комуникациска технологија, 
во земјите-членки на ЕУ продуктивноста 
е зголемена за 40 отсто. Имате ли по-
датоци каква е состојбата во поглед на 
зголемувањето на продуктивноста кај 
нас? 

СТОЈАНОВСКИ: Засега нема сеоп-
фатни податоци на оваа тема. Во рам-
ките на проектот за Национална стра-

КОЈА ТРЕБА ДА СЕ     ПРИФАТИКОЈА ТРЕБА ДА СЕ 
тегија за информатичко општество Др-
жавниот завод за статистика требаше за 
прв пат да изврши истражување за упо-
требата на ИКТ во земјава, но тоа не се 
случи. Како причина за тоа, Јани Мак-
радули, претседател на владината Ко-
мисија за информатичка технологија, ја 
наведе презафатеноста на Заводот со 
одговарањето на Прашалникот на ЕУ. 
Таквите податоци ќе можеа да се спо-
редат со показателите за стопанството 
кои Заводот редовно ги прибира. 

Секако, употребата на ИКТ не спор-
но ја зголемува продуктивноста. За лу-
ѓето кои еднаш ќе почнат да користат 
компјутер за обработка на текст е ап-
сурдно да се вратат на машина за пи-
шување. Но, сепак е добро да се има 
емпириски докази, оти зголемувањето 
на продуктивноста не зависи само од 
набавката на опрема, туку и од реор га-
низирање на работните процеси за да 
се искористат можностите кои ги нудат 
новите технологии.
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ИКТ КАКО ПОТЕНЦИЈАЛНА   ТА ПОЛЗА ТА ПОЛЗА 

Од владината Комисија за ИТ се 
убедени дека минатата година многу 
активности придонеле за да се промени 
сликата за значењето и можностите на 
ИТ, како и стереотипот дека инфор ма-
тичкото општество е привилегија само 
на богатите и на развиените. Се согла-
сувате ли со ваквото мнение? 

СТОЈАНОВСКИ: На глобално ниво, 
особено во рамките на ООН, прео вла-
дува мислењето дека токму примената 
на ИКТ нуди можност за брз развој на 

едновремено е неопходна алатка за ко-
ординација на ниво на државата. Неј-
зините одредби ги опфаќаат потре бите 
и согледувањата на претставници од 
сите сектори на нашето општество, не 
само на владината администрација, што 
заедно со транспарентниот процес про-
следен со можност за широко гра ѓанско 

вее или каков идентитет има, па неј зи-
ното ширење треба да се смета како ед-
но општо добро, заедничка од говорност 
на сите кои можат да на прават макар 
малку за унапредување на оваа област, 
тоа и да го сторат.

Како ќе ја дефинирате Метамор фо-
зис, која е Вашата основна мисија и кои 
се досегашните реализирани актив-
ности?

СТОЈАНОВСКИ: Метаморфозис е 
независна, непартиска и непрофитна 
фондација, чии цели се развој на де-
мократијата и просперитет преку про-
моција на економија, базирана на зна-
ење и информатичко општество. 

Во изминатиот период Метамор фо-
зис работеше на полето на елек тронско 
издаваштво (обуки и конкретни ре ше-
нија), како и информирање на јав носта, 
застапување и лобирање. Од оваа го-
дина почнавме и два проекта за пре-
мостување на дигиталниот јаз: ди ги тал-
ни клубови - наменет за руралните сре-
дини и е-рајдери - мобилни кон сул танти 
за ИКТ кои го зајакнуваат капа цитетот 
на граѓанските организации.

Каква беше реакцијата од Вашите 
досегашни истражувања поврзани со 
ИТ предизвиците во државава?

СТОЈАНОВСКИ: Секогаш кога им а-
ме можност се обидуваме да ја согле-
даме реалноста низ призмата на ста-
тистиката, оти тоа нуди појдовна основа 
за активности со мерливи резултати. 
Сите наши досегашни истражувања се 
јавно достапни на нашиот веб-сајт (ww
w.metamorphosis.org.mk), а и во иднина 
планираме да ги ставаме ваквите ин-
формации на увид на јавноста во де-
таљна форма. Тие имаат одек и кај 
општата и кај стручната јавност. На при-
мер, Истражувањето за состојбите со 
употреба на ИКТ во РМ во 2003-2004 го-
дина беше употребено од Владата при  
одговарањето на Прашалникот на ЕУ, и 
од Работната група при изгот ву вањето 
на Националната стратегија.

Кои се идните планови зацртани во 
фондацијата Метаморфозис?

 
СТОЈАНОВСКИ: Секако ќе ги про-

дол жиме тековните проекти, но и пла ни-
раме повеќе активности поврзани со 
Светскиот самит за информатичко оп-
штество, локализација на софтвер на ја-
зиците кои се зборуваат во Македонија 
и подготовка на платформа за маке-
донски информатички речник со ши-
роко стручно (информатичко и линг-
вистичко) и јавно учество (медиуми и 
граѓани), промовирање на алтерна тив-
ните форми на авторски права и при-
ватноста.

КОЈА ТРЕБА ДА СЕ     ПРИФАТИ  ПРИФАТИ
неразвиените. Основа на речиси сите 
видови сиромаштија е ниското ниво на 
знаења, кое може да се подигне само со 
подобрена комуникација, која води до 
соработка и просперитет и на локално и 
на глобално ниво.  

Често се нагласува дека мора да се 
подобри партнерството меѓу јавниот, 
приватниот и невладиниот сектор во 
земјата, а во последниве неколку ме-
сеци, токму врз основа на оваа сора-
ботка, беше изготвена Националната 
стратегија за развој на информатичкото 
општество што е во владина процедура 
(Владата ја прифати Стратегијата на 17 
јуни 2005 г.). Според Вас, колку Стра-
тегијата е добро подготвена и дали е во 
вистинско време? 

СТОЈАНОВСКИ: Стратегијата е дел 
од обврските кои нашата земја ги има 
одамна преземено во рамките на про-
цесите за евроатлантска интеграција, а 

Метаморфозис е независна, непартиска и непрофитна 
фондација со седиште во Скопје, Македонија. Нејзини цели се 
развој на демократија и просперитет преку промоција на 
економија базирана на знаење и информатичко општество.
Метаморфозис е фондација чија основна цел е подобрување 
на условите за живот и промовирање позитивни општес тве-
ни промени, преку примена на информатички и теле кому-
никациски технологии (ИКТ). 

Основниот принцип на дејствување на Метаморфозис е 
преку експертски анализи на општествените проблеми, пот-
тикнување на јавна дебата и промовирање на успешни ре-
шенија врз основа на светските и на европските искуства и 

практики, првенствено во законодавството и макро по ли тиката. 
Едукацијата е стратешка определба на Метаморфозис и на неа се посветува 

особено внимание.

учество го подигна квалитетот на ин-
формациите, заложбите и проектите кои 
станаа дел од неа. 

Според творците на Стратегијата, 
главен предизвик при нејзиното гра-
дење се дефинирањето на социјалната, 
економската и политичката визија на 
општеството базирана на знаење, преку 
развој и примена на информатичко-ко-
муникациската технологија (ИКТ) во си те 
сфери. Коментар?

СТОЈАНОВСКИ: Неопходно е да се 
прифати дека развојот на ИКТ не е од-
говорност само на информатичарите, или 
на специјализираните фирми, или на 
владините структури. Од инфор ма ти ка та 
може да има придобивки секој гра ѓа-
нин, без разлика што работи, каде жи-


