
Акцелератори за Екосистем на 
Инклузивни Дигитални Плаќања 

Многу влади веќе имаат остварено големи бенефити преку дигиталните плаќања. Сепак, овие 
успеси отворија некои важни прашања: Зошто толку многу земји кои се во развојсе само во 
раните фази на своето патување кон безготовината? Зошто успесите не се доволно претставени 
нашироко и надалеку? 
Реалноста е дека без оглед на доказите кои постојат за креирањето на дигиталната економија, 
се до денес нема кохерентна (поврзана) и скроена (креирана според контекстот) рамка која ќе 
биде достапна до владите и компаниите да добијат корист. 
Oва е делумно затоа што знаењето за дигитални плаќања во голема мера е поделено. 
Недостатокот на широка и кохерентна аналитичка рамка ги спречува владите и компаниите од 
проширување на искуствата на другите пазари заимплементирањена дигиталните плаќања 
поефикасно. 
Овој труд се занимава со овој проблем. Ги испитува 25-те земји каде дигитализацијата има 
големо влијание и открива 10 опипливи чекори, или "забрзувачи” (акцелератори), што владите 
и компаниите може да ги искористат за да изградат инклузивни дигитални економии.  
 
Не секој забрзувач (акцелератор) има потреба да се примени, за да се обезбеди успех и   
навистина, најпогодните ќе зависат од контекстот и условите кои преовладуваат во одредениот 
пазар. Како и да е, во овие акцелератори, креаторите на политики и бизнис лидерите, сега тие 
имаат насочувачка мапавнесена од другите коишто успешно патувале по патот на една 
инклузивна дигитална економија. 

Акцелератори за Дигитални Плаќања  
Акцелераторите на дигиталните плаќања се активности кои го имаат покажано нивното силно 
влијание во промовирањето на дигиталните плаќања во екосистемот. Разбираќи ги овие 
акцелератори, стимулатори, забрзувачи може да се подобри соработката и координацијата низ 
пазарите и да им помогнат на учесниците да ги донесат најдобрите одлуки за зголемување на 
употребата и усвојувањето на дигиталните плаќања на нивниот пазар. Како и да е, земјите 
немаат потреба да ги вклучат сите 10 стимулатори за да бидат успешни во “безпаричната”1 
економија и постојат различни начини кои што земјите можат да ги спроведат  врз секој 
акцелератор, стимулатор.  
 

                                                      
1
 Забелешка на превод –  англиски термин cashless 



Акцелератор 1 – Промовирање на инфраструктура која ги прифаќа сите 
трговци 
 
Промовирањето на инфраструктура која ги прифаќа сите трговци од Микро, Мали и Средни 
компании има потенцијал да го продлабочи користењето како меѓу потрошувачите и големите 
играчи (компании и институции) во економијата. Но, креирањето на одговарачка клима за 
дигитализација најчесто се очекува од сите вклучени во пазарите и економиите – банки, 
државни институции, регулатива, комерцијални банки, трговци, ... Примерот на Шведската 
влада е со поттикот кон крајот на минатиот век даден на комерцијалите банки да инвестираат 
во инфраструктура која ќе овозможи прифатливост и користење на дигиталните плаќања. Како 
резултат на тие чекори, денес дури и бездомната популација користи дигитални плаќања, што е 
реален и конкретен пример за дигитална инфраструктура во Шведското општество.  
 

Акцелератор 2 – Користење на постоечките мрежи или платформи за 
нудење на дигитални финансиски производи и услуги 
 
Користењето на постоечките мрежи може да помогне брзо да се прошират дигиталните услуги 
дури и до најдалечните корисници. Користењето на постоечките ресурси може да го унапреди 
преминот кон пазар на дигитални плаќања, преку намалување на трошокот и времеот поврзани 
со воспоставување на нови мрежи на агенти, промоција на нови корисници и т.н. Примерот со 
Кина е при искористување на постоечката социјална мрежа WeChat што овозможи натпревар 
со доминантниот играч на тој пазар Alipay.     
 

Акцелератор 3 – Воспоставување на заедничка дигитална 
инфраструктура за сите “играчи” 
 
Воспоставувањето на заедничка дигитална инфраструктура, како отворени апликациски 
интерфејси Application Program Interfaces (APIs) и софтверски решенија за размена на податоци, 
може да ги редуцира бариерите за влез и да промовира иновација. Примерот со Естонија и 
платформата  X-Road за размена на податоци која поврзува 933 приватни и јавни институции и 
нуди 1723 услуги.   
 

Акцелератор 4 – Воспоставување на интероперабилност  
 
Интероперабилноста во екосистемот на дигитални плаќања ги редуцира бариерите кои ги 
ограничуваат дигиталните трансакции на единствена платформа на плаќања. На овој начин 
интероперабилноста ги зголемува потенцијалните канали за корисниците да можат да прават 



дигитални трансакции, и овозможуват широка прифатливост на продуктите и услугите. 
Примерот со Танзанија е како фрагментирани пазарни учесници од кои 4 се најголеми 
соработуваа во правец на овозможување интероперабилност меѓу себе што резултираше со 
значајно зголемување на користењето на услугите кај сите нив.  
 

Акцелератор 5 – Развој на уникатна програма за идентификација   
 
Од исклучителна важност е да постои систем кој ќе има улога на централизирана база за 
идентификација на сите учесници и на која ќе може со сигурност да пристапуваат сите приватни 
и државни компании при верифицирањето на меѓусебниот идентитет. Рамките за заштита на 
потрошувачите се неопходни да се обезбеди адекватна приватност, безбедност и контрола на 
податоци. Примерот со Индиската влада е во развивање на систем кој обезбедува уникатен 
идентификационен број кој поддржан со биометриски податоци за 1 милијарда граѓани на 
Индија, која моментно има 1,2 милијарди жители. На оваа платформа пристапуваат при 
проверка сите државни и приватни институции во Индија.  

Акцелератор 6 – Дигитализирани рутински чекори 
 
Идентификувањето на дигитализирани рутински чекори кои индивидуалците се почесто ги 
користат за трансакции (од типот P2B, P2P) можат да ја зголемат удобноста при користење на 
дигиталните плаќања и да го зголемат обемот на дигиталните плаќања.  
Pay-as-you-go (PAYG) обезбедува пристап до сигурна, ефикасна и ценовно прифатлива соларна 
енергија. Дигитализираните плаќања за ваквите планови исто така обезбедуваат (олеснување) 
удобност при дигиталните плаќања. Во Руанда, Mobisol откриено е дека потрошувачите се 
активни корисници на мобилните пари, правејќи 1.7 транакции на месечно ниво со 
користењето на PAYG системот, а тоа е над индустрискиот стандард од една трансакција на 
секои 90 дена. 

Акцелератор 7 – Дигитализирани владини плаќања 
 
Дигитализираните владини плаќања се потенцијален моќен начин да се унапреди дигиталниот 
платежен екосистем. Пионерските програми во оваа област ја покажуваат на типичното 
разгледување на постоечкиот финансиски екосистем, при дигитализирани владини плаќања. 
Бразил ги дигитализира G2P плаќањата преку Bolsa Familia Program (BFP) кој што ги спојува 
разновидните претходнопостоечки условни кеш трансверски програми (Conditional cash 
transfer- CCT) во една електронска картичка за бенефит поврзана со банкарска сметка во 
бразилската државна банка. Ова и заштеди на владата 31% од трошоците за трансакции притоа 
осигурувајќи се дека најсиромашните домајќинства во Бразил- една четвртна од попилацијата 
примаат BFP  плаќања- имаат пристап до банкарската сметка. 



Акцелератор 8 – Дигитализирани владини сметки  
 
Дигитализираните владини сметки овозможуваат удобност при дигиталните плаќања помеѓу 
индивидуалците и бизнисите и обезбедуваат ефикасност. Преку дигитализираните владини 
сметки владите можат да соработуваат со учесниците во приватниот сектор за да обезбедат 
важни технички способнсти. P2G и B2G иницијативците се најуспешните кога владите ги 
разгледуваат постоечките финансиски екосистеми. Во Танзанија дигитализацијата од типот B2G 
плаќања во Port of Dar es Salaam  му овозможи на владата да ги намали одливите на приходи 
на годишо ниво за 175 милиони американски долари и да го зголеми Бруто домашниот 
производ на 1.8 билиони американски долари со намалување на неефикасностите. 

Акцелератор 9 – Поставување на регулатива која што промовира 
иновации во дигиталниот платежен екосистем притоа промовирајќи 
одговорни практики 
 
Регулативата најефективно се развива кога регулаторите и креаторите на политиките ги 
разбираат недостатоците и бариерите на постоечката регулатива, моќните консултации со 
засегнатите страни и блиската соработка при развивањето и ажурирањето на регулативите. 
Регулацијата на Шри Ланка од 2005 година која што се однесува на дигиталните плаќања не ја 
промовирираше регистрацијата или активната употреба на eZ Pay- мобилен банкарски сервис. 
Следејќи ја ревизијата од 2012 година која што се однесува на раните недостатоци, 
релансираниот сервис постигна значителен успех со 2.2 милиони претплатници во времето на 
овој извештај. 

Акцелератор 10 – Примена на политики кои ја стимулираат и 
подобруваат практичноста на дигиталите плаќања 
 
Многу земји ги ставаат во прв план мерките за охрабрување или барањата од владините 
ентитети, приватните бизниси или индивидуалците за да се ослободат од кешот, некогаш во 
форма на политики со кои што ќе се демотивира употребата на кешот. Како и да е, 
пресметиките за апатитот и инфраструктурата за дигиталните плаќања присутни во екосистемот  
се важни за осигурување на соодветното темпо во дигитализацијата. На примет Шветските 
политики им дозволуваат на бизнисите и банките да одбиваат кеш се соодветни за земја во 
која само 2% од трансакциите се вршат во кеш, Но политиките во земјите со многу кеш можат 
да исклучат делови од популацијата. 
 
Оваа студија пристигнува како клучно знаење за тоа како најефикасно да се применат овие 
забрзувачи. Поточно, прилагодувањето во контекст на пазарот, адекватното инвестирање во 
имплементацијата и внимателното истражување на однесувањето на потрошувачите се трите 
крирични чекори за ефективно искористување на забрзувачите, односно стимулаторите кои 



што се идентификувани во студијата. Овие фактори често се предуслови за одредување ан 
вредноста на секој од забрзувачите. 
 
Со оглед на комплексноста поврзана со волуменот на опциите достапни за учесниците во 
екосистемот,  алатка која ја придружува оваа студија да им помогне на креаторите на 
политиките и другите засегнати страни да ги прилагодат забрзувачите на начин кој би бил 
најсоодветен  за нивниот пазарен контекст. Оваа алатка е наменета да им помогне на владите, 
бизнисите и на развојните партнери на патот до нивната дигитализирани плаќања. 

Преглед на придобивките од дигиталните плаќања 
 
Земјите во светот имаат покажано огромен интерес за да иновираат во нивните финансиски 
делови преку унапредување на промените од кеш во дигитални, во многу земји како Шведска и 
Кенија обележувајќи значителен прогрес, односно напредок во тоа поле. Факт е дека 
дигиталните плаќања бележат побрз пораст од бруто домашниот производ низ целиот светски 
регион во 2014 година. Некои од плаќањата го оствариле својот потенцијал во: 

Поттикнување на продуктивноста и економскиот раст 
Студијата од 2016 година откри дека дигиталните плаќања додадоа скоро 300 милијарди 
американски долари врз глобалниот Бруто домашен производ низ 70 земји во период од 5 
години, во прилод на 2.6 милиони нови работни места на годишно ниво креирани во истиот 
период.  Окрај финансиските придобивки, дигиталните плаќања помогнаа во модернизацијата 
на економиите, ја зголемија (стимулираа) продуктивнста и овозможија подобри јавни услуги 
преку зголемените даночни приходи. 

Подобрување на транспарентноста 
Дигитализираните плаќања го подобруваат следењето на плаќањата и можат да го намалат 
криминалот и перењето на пари. Примачите имаат дигитален запис на количествто на примени 
плаќања; овие дигитални записи му олеснуваат на плаќачот да ги идентификуваат невидливите 
примачи. Дигитализацијата на индиската влада на субвенциите за течен нафтен гас  (liquefied 
petroleum gas- LPG) во 2015 година овозможи заштеда од  2 билиони американски долари 
преку редукција на одливите. 

Финансиско вклучување на небанкарската популација и зголемување на 
женското учество во економијата 
Дигиталните плаќања се често влезна точка заиндивидуалците во финансискиот систем и 
даваат можност за нудење на сметки на лицата кои немаат банкарски сметки за заштеди и 
плаќање. Проценките покажуваат дека само 10% подобрување во усвојувањето на дигиталните 
пари може да премести 220 милиони индивидуалци во формалниот финансиски сектор во 
преку 90 проучени земји. Понатаму, дигиталните плаќања можат да ги зголемат економските 
можности преку отворање на нови пазари кои се недостапни за оние кои ексклузивно тргуваат 
со кеш. Дигитализацијата им овозможува на жените поголема контрола врз нивните финансии 
и одлуките за финнсиското менаџирање, да се зголеми учеството на жените во работната сила 



и да се подобри работењето на бизнисите во сопственост на жени, водејќи кон подобри 
животни одлуки (избори) за жените и потенцијално повисок животен стандард. 
 
Со оглед на овие придобивки како и  многу други, постои значителен интерес за дигиталните 
плаќања во владите, централните банки, банките, телекомуникациските компании и други 
учесници на пазарот. Глобалните успешни приказни на PayPal, M-PESA и Alipay служат како 
примери за извонредните ефекти на дигитизацијата, и новите иноватори продолжуваат да 
откриваат други начини во кои ослободувањето од хартијата може да донесе практични 
придобивки кои ќе ги подобрат животните стандарди. 
 

1. Генерално, постои потреба од: 

- Промовирање на дигитален пристап на финансискo вклучување, инклузија 
- Повеќе олеснувања во диjaлогот на учесниците во екосистемот за да серазбере како бизнис 
случаите би можеле да се оптимизираат за да се зголемат инвестициите во иницијативите кои 
се однесуваат на руралните подрачја 
- да се воспостават одговорни дигитални финансиски практики за заштита на потрошувачите, 
- да се искористи  постоечката технологија и тековните можности за надминување на пречките 
при пристапот и користењето.  
- промовирање на електронски иновации ,,Запознај го својот клиент,, (KYC) за разноликоста во 
плаќањето на производите и видови на корисници 
- спроведување на повеќе истражувања за да се идентификуваат стимулаторите кои ке ја 
зголемат ММСП прифатеноста на дигитални плаќања 
 
2. Активностите на владите и регулаторните тела може да се применат за: 
- да се воспостават  прописи со кои се овозможуваат  пропорционалност и ке ги балансираат 
иновациите со ризикот, 
- соработка со регулаторните тела  на другите сектори кои се релевантни за дигитални плаќања, 
како што се телекомуникациските авторитети 
-да  покажуваат јавна поддршка на дигитални плаќања со дигитализацијата на плаќањата и 
приливите, 
- да обезбедат заштита на потрошувачите без попречување на иновации преку обезбедување 
на службите за плакања кои ќе ги третираат клиенти фер, ќе ги заштитат податоците на 
клиентот, и да ќе обезбедат ресурси за клиентот 
- олеснување на пристапот на клиентите до системите за идентификација и да се создаде висок 
квалитет и централизирано решение за идентификација кое нуди брзина и обем 
- идентификување  и олеснување на судирот во рамките на владините организации кои се 
одговорни за забавувањето на усвојувањето и користењето на дигиталните плаќањата 
- осмислување на  стимулаторите  за користење на дигиталните плаќања  и да ги отстрани 
дестимулативните мерки кои работат против усвојување и користење на дигитални плаќања, 
-  одржување на политиката на отворена интеракција со регулаторните тела, 
- финансиска поддршка и дигитална писменост и свест, 



- следење на процесот за  дигитална финансиска интеграција 
 
3. Давателите на услугите за плаќање може да ги преземат следните активности : 
- да се даде приоритет на употребата на дигиталните плаќања со ограничување на способноста 
да се зема готовина, гарантирајќи дека дигиталните пари не излегуваат надвор од екосистемот 
како готовина  
- спроведување на повеќе истражувања за да се процени алтернативната  технологија за 
управувачките модели (на пример разговор  на социјални платформи) 
- истражувањето на случаи како рутинска употреба во контекст на пазарот кој може да ја забрза 
употребата на методите за дигитални плаќања. 
- управување со развојот и распоредувањето на дигитални системи за плаќања преку средства 
како што се промовирање на  трговската прифатеност на инфраструктурата  и проширување на 
постоечките мрежи за испорака 
- во центарот на дизајнирањето на пристапот за развој на производи и услуги се зема човекот. 
 

4. Акции кои останатите бизнис сектори можат да ги превземат: 

- Да ги препознааат потенцијалните и ги вреднуваат корпоративните податоци, мрежи, и 
платните текови за движечките дигитални економии 
-Идентификуваат и отсликаат соодветни текови на плаќање кои што ќе ја придвижат 
ефикасноста и намалат трошоците во нивните операции 
- Бизнис секторите работат колективно за да ги зголемат дигиталните текови на плаќање 
наспроти специфичните вредносни синџири 
- Да се осигураат дека иницијативите се усогласени околу малопродажните мрежи за да 
обезбедат широка употреба на дигиталните плаќања меѓу потрошувачите и трговците 
  
5. Акциите на членовите од развиената заедница може да се: 
-Соработувачки разговори со цел да се промовира дигиталното плаќање меѓу многу луѓе кои се 
во допир со развиени организации 
-Oбезбедените плаќања донесени во државата не ги зголемуваат куповите на пари, наместо 
тоа , плаќањата во маркетите  се дигитални плаќања. 
Оваа студија употребува “top-down” (од врвот-надолу) приод за да ги анализира дигиталните 
плаќања на секоја од  25те пејзажни држави. Рамката на екосистемот е сегментирана во три 
области: 
-Двигатели на страна на понудата: Oсновната инфрастурктура, продуктите и дистрибутерските 
мрежи го поддржуваат дигиталното плаќање 
-Стимулатори на страната на побарувачката: Средства за зголемување на пристапот и 
употребата на дигиталното плаќање помеѓу крајните корисници 
-Закони и регулативи: Издадените закони и регулативи на пазарот го заменуваат полето за 
плаќање со дигиталното плаќање 
Погледот на максимизираниот екосистемо го синтетизира увидот од различни идеи и мисли на 
лидерите, вклучувајќи мобилни плаќања за сиромашните и фондацијата на Бил и Мелинда 



Гејтс.Овој поглед на екосистемот ги упростува конверзациите во државата во однос на 
компонентите за подобрување со цел да се постигнe инклузивен,подобар екосистем на 
дигитално плаќање. 
Во рамките на секој сегмент, почнувањето на одредени акции може да резултира во насока на 
зајакнување на таа компонента во екосистемот. Овие акции се нарекуваат АКЦЕЛЕРАТОРИ 
стимулатори. Сите три компоненти во рамката на екосистемот се многу важни и потребни за 
инклузивен подобар екосистем на дигитални плаќања.Како таква, државите може да ја 
користат оваа рамка за да ги идентификуваат и применуваат акцелераторите стимулаторите во 
рамките на секој сегмент (дел) од рамката што најдобро ќе им служи за подобрување на 
употребата на дигитални плаќања во екосистемот. 
Двигатели на страната напонудата  
Оваа компонента на екосистемот ја осветлува страната на понудата која што се однесува на 
инфраструктурата, технологијата, дистрибуцијата,  и производите кои што ги прават возможни 
дигиталните плаќања. Секој пазар ќе покажува различно ниво на зрелост на страната на 
понудата. Некои аспекти од оваа компонента на екосистемот се предуслови за успех при 
усвојувањето и употребата на дигиталните плаќања. 
Оваа компонента на екосистемот e дадена за следниве акцелератори: 
-Промовирање на инфраструктура на прифаќање на трговецот (стр 16) 
-Предност на постоечки мрежи и начини на достава на продукти и услуги (стр18) 
-Воспоставување на споделена дигитална инфраструктура (стр21) 
-Воспоставување на интероперабилност на пазарот (стр25) 
 

2.  Симулатори на страна на побарувачката 
Оваа компонента на екосистем ги отсликува причините поради кои луѓето почнуваат да ги 
користат и продолжуваат да ги користат дигиталните плаќања.Оваа студија ја разделува оваа 
компонента на пристап, поврзување, демографија и употреба. Оваа компонента на екосистем е 
присутна за следниве акцелератори: 
Да се развие уникатна програма за индентификување 
Да  се отслика рутинска употреба на случаи (Рутинско планирање) 
Да се отсликаат владините плаќања 
Да се отсликаат владините приходи 
Политика и регулатива 
Оваа компонента на екосистем ги одредува политичките и регулаторни рамки за снабдување и 
употреба на дигиталните плаќања во рамките на пазарот. Овие рамки ги дефинираат правилата 
на игра и имаат за цел да се осигураат дека екосистемот се развива на начин кој што е 
зголемувачки  за сите заинтересирани страни, колку што е можно.                                                                                                                                                                                                             
Оваа компонента на екосистем е присутна следниве акцелератори: 
Да воспостави регулатива која промовира иновации во екосистемот на дигиталните плаќања  
додека промовира одговорни практики 
Да имплементира политики кои што ги стимулираат и подобруваат погодностите од употребата 
на дигиталните плаќања 
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