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Апстракт 

 

Е-услугите го револуционизираат начинот на кој се води бизнисот во 

банкарската индустрија. Дигитализацијата на услугите во банкарскиот систем носи 

поголема достапност и пониски провизии, а со тоа и поголема финансиска инклузија 

на населението. Најновите податоци упатуваат на растечки  тренд на дигитализација на 

банкарските услуги, кој особено дојде до израз на почетокот на пандемијата, но 

продолжи и во текот на 2021 година.  

Во овој труд ќе биде направено истражување за перцепциите на клиентите во 

однос на користењето на современите услуги на електронското банкарство при избор 

на банка. За таа цел беше спроведена анкета во која беа опфатени клиенти со различен 

пол, образование и возрасна структура. Прашалникот беше креиран со Google Forms и 

беше доставен до клиентите преку е-пошта. 

Во овој труд е направена  статистичка анализа за перцепциите на клиентите и 

нивната усогласеност во поглед на примената на современите стратегии на 

електронското банкарство при избор на банка. Статистичката анализа опфаќа 

пресметка на аритметичка средина и 2 тест во софтверскиот пакет SPSS. 

 

Клучни зборови: е-банкарство, нови е-банкарски услуги, мобилно банкарство. 

 

 

1. Вовед 

 

Значајните промени во банкарскиот систем се предводени од глобализацијата и 

финансиската либерализација (Bamoriya, Prerna, Bamoriya, Hemant Singh, Preeti,2013). 

Одговарајќи на овие промени, банкарскиот систем континуирано го проширува 

изборот на услуги кои им се нудат на клиентите како резултат на современите 

информациски технологии (Al-Smadi, M. O., & Al-Wabel, S. A.,2011). 

Денес, електронското банкарство го промени традиционалниот начин на 

функционирање на банките. Со други зборови, развојот на електронското банкарство 

го намалува значењето на физичките филијали на банките, а исто така направи и  

промена на побарувачката на клиентите за понудени услуги и производи (Sheikhan, 

2008, стр. 23-19). Банките веќе подолго време и пред пандемијата во континуитет 

работат на унапредување на корисничкото искуство на клиентите при користење на е-

услугите и ги следат новите технологии за дигитализација за извршување на 

плаќањата. Клиентите веќе препознаваат дека дигиталните плаќања овозможуваат 

брзина, сигурност, заштеда на време и секако значително пониски провизии во 

споредба со оние кои ги нудат традиционалните методи на плаќања. 

Појавата на пандемијата го забрза трендот на дигитализација и промена на 

навиките на клиентите да чекаат пред шалтерите на банките. Во овие услови 

дигиталните алатки ја доживееја својата експанзија и не само поради едноставноста  

што ја овозможуваат, туку и поради сите останати погодности кои ги нудат, а се 

однесуваат на извршување на секојдневните обврски. 

Целта на истражувачкиот труд е да се анализираат перцепциите на клиентите во 

поглед на користењето на современите е-банкарски услуги при избор на банка. Тоа ќе 

придонесе за согледување на состојбата во банкарскиот систем, односно ќе се 
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согледаат ефектите од дигитализацијата во овој сектор во регионот каде што е вршено 

истражувањето. 

 

2. Преглед на литература 

 

Развојот на информациско-комуникациските технологии влијаат врз финансиските 

институции ширум светот. Нивната еволуција го трансформира начинот на кој банките 

ги обезбедуваат своите услуги, користејќи технологии како што се банкомати, 

телефони, интернет, кредитни картички и електронски пари. Многу банки инвестираат 

во интернет технологија за да одржат конкурентска предност. Постојат неколку главни 

аспекти кои ја објаснуваат ограничената побарувачка за е-банкарските услуги. Првиот 

аспект е тоа што овие услуги се скапи, односно поединците со ниски приходи не можат 

да ги платат цените на финансиските трансакции. Алтернативен став е тоа што 

ограничената е-писменост служи како важна бариера за побарувачката на услуги за е-

банкарство (Cole, Sampson & Zia, 2009). Во своето истражување, авторите Kongaut и 

Lis (Kongaut, Chatchai; Lis, Piotr, 2017) заклучуваат дека е потребно успешно и широко 

прифатено плаќање преку мобилен телефон. Зголемената популарност на паметните 

телефони ја поттикна побарувачката, бидејќи новата технологија за плаќање ќе им биде 

достапна на големите групи потрошувачи. Авторите Раичевиќ и Матијашевиќ 

(Raičević,V., Matijašević, J. &Ignjatijević, S., 2012) во своето дело поаѓаат од хипотезата 

дека електронските пари и електронското банкарство како форма на пазарна 

комуникација се неопходни и заклучуваат дека позитивно влијаат на брзината и 

ефикасноста на услугите на клиентите и дека тој успех зависи од ефективната заштита 

на финансиската приватност на корисниците. Голем број показатели што се тесно 

поврзани со задоволството на корисниците од е-банкарските услуги се посочени во 

монографијата на Лачмановиќ (Lacmanović, I., 2015)., како што се: поддршка на 

корисниците, примена на нови технологии, софтверски алатки и услуги, едукативна 

стратегија на компанијата од областа на електронските услуги и општата компјутерска 

писменост, безбедноста на податоците во однос на довербата на корисниците во 

електронскиот систем на услуги и сл. 

 Во литературата, услугите за унапредување на електронското банкарство се 

наведени во различни термини, како што се нови банкарски услуги (von Hippel and 

Riggs, 1996), иновативни банкарски услуги (Kashmari A, Nejad AHG, Nayebyazdi A., 

2016), нови банкарски услуги (Prugsaapron T.,2015) Success factors in developing new 

banking services: a case study of consumers’ perspectives in relation to internet banking 

service provided by the Bangkok Bank PCL (Bualuang iBanking service) и модерни 

банкарски услуги (Miranda-Petronella V., 2009). Новите банкарски услуги се 

дефинирани како услуги кои користат современи инструменти, платформи и канали за 

презентирање на банкарските услуги на клиентите (Tash et al., 2014). Новите банкарски 

услуги не треба да бидат замена за традиционалните видови банкарски трансакции. 

Сепак, има многу предности за услугите базирани на информациските технологии, 

бидејќи тие можат да го подобрат квалитетот на услугите и да ги намалат трошоците за 

испорака (González et al., 2008). Главната придобивка од примената на информациската 

технологија и иновативни решенија во банкарскиот сектор е подобрувањето на 

ефикасноста и ефективноста на услугите (Mahmoodi S., Naderi H., 2016), бидејќи 

традиционалните банкарски активности се реализираат рачно, а факторите поврзани со 

човечките грешки може да имаат негативен ефект на банкарските трансакции. 
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3. Современи електронски банкарски услуги 

 

 

- Безконтактно плаќање 

Во доменот на употребата на дебитните и кредитните платежни картички, 

најновата стратегија во поглед на дигитализацијата е можноста за безконтактно 

плаќање на продажните места со мобилниот телефон како замена за платежната 

картичка. Категоријата за бесконтактно плаќање вклучува опции за плаќање преку 

мобилни телефони, како што се ApplePay, Google Pay, апликации како Revolut, повеќе 

апликации специфични за поодделни земји како Bizum, Payconiq, Lydia, MobilePay  and 

Satispay и апликации од поединечни банки. Овие мобилни опции претежно се користат 

за секојдневни купувања и за купување во продавници и, за некои учесници, исто така 

и за онлајн купување. Сепак, поради безбедносни причини, некои корисници објавија 

ограничување на употребата на овие опции на набавки со пониска вредност. 

 

- Безконтактно плаќање преку паметен часовник 

Значајна новина која се воведе во однос на плаќањата со картичка е можноста за 

безконтактно плаќање преку паметен часовник. Како пример, Apple го интегрира 

своето решение mPayments, решение за мобилни плаќања на Apple Pay. 

Потрошувачите можат лесно да го плаќаат своите купувања со Apple. Меѓутоа, овој 

вид на плаќање ретко се користи од корисниците на е-банкарските услуги поради 

загриженоста за безбедноста и приватноста. 

 

- Банкомати 

Автоматизираната услуга дава добра можност за организациите да обезбедат 

нови модели за давање на услуги, стратегии и развој на нови услуги. Ова значи дека со 

тоа се намалува рачната и хартиената работа во рамките на банкарскиот систем. 

Дополнителни иновативни услуги на банкоматите кај најголем дел од банките 

во нашата држава се следниве: уплата на дневен пазар, уплата на бизнис картички, 

уплата на трансакциска сметка, уплата на платежни картички, уплата на кредит. 

Предностите се однесуваат на уплатата на средства во кое било време, без разлика на 

работното време на Банката како и можноста уплатените средства да бидат на 

располагање веднаш по направената уплата. 

 

-  Интернет банкарство и мобилно банкарство 

Интернет банката  и м-банката овозможуваат користење голем број банкарски 

услуги секогаш кога се потребни на клиентите – на кое било место, во кое било време, 

24 часа на ден, целосно независно од работното време на Банката. Со Интернет банката 

веќе нема потреба од посета на шалтери. Предностите на Интернет и мобилното 

банкарство се достапност до услугите без месечна претплата, до 60% пониски 

надоместоци за трансакции отколку на шалтер, едноставни се за користење, 

овозможуваат максимална безбедност и заштита и постојана достапност на 

банкарските услуги. 

Услугите кои се достапни преку Интернет банката и мобилното банкарство кај поголем 

дел од банките се следниве:  

увид во состојбата и дневните промени на денарски и девизни сметки, штедни влогови, 

платежни картички, кредитни партии, подигање изводи за денарски и девизни сметки, 

приказ на амортизационен план и сите уплати на кредитните партии, плаќање јавни 

услуги и вршење други денарски плаќања во земјата, пренос на средства од сопствен 

штеден депозит на сопствена трансакциска сметка пренос на средства на орочен 
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штеден влог и штеден влог по видување, пренос на средства на кредитни картички, 

купопродажба на девизи (безготовински), доставување налози за плаќања кон 

нерезиденти во денари во земјата, доставување налози за плаќања кон нерезиденти во 

девизи во земјата и во странство, онлајн аплицирање за потрошувачки кредит и за 

останати барања поврзани со кредитите. 

 

 

4. ЕМПИРИСКО ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА ПЕРЦЕПЦИИТЕ НА КЛИЕНТИТЕ ЗА 

ПРИМЕНА НА СОВРЕМЕНИТЕ УСЛУГИ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО 

БАНКАРСТВО ВО ЗАВИСНОСТ ОД  КОРЕСПОДЕНТНАТА БАНКА 

 

 

4.1. Методологија на истражување 

 

За да се истражат перцепциите на клиентите за примена на современите 

стратегии на електронското банкарство  при избор на банка беше користен методот на 

анкета и беа користени комбинирани прашања од различни типови. Податоците беа 

добиени преку он-лајн прашалник кој содржеше прашања од затворен тип, а беше 

користена и Ликертова скала за одредени конкретни прашања. Прашалникот е креиран 

со Google Forms и е испратен преку е-пошта до испитаниците. На прашалникот 

одговориле 188 испитаници. Со прашалникот беа опфатени испитаници во 

Пелагонискиот регион. 

Анкетниот прашалник, кој што се користи во истражувањето, се состои од три 

делови со вкупно 28 прашања. Првиот дел од анкетниот прашалник се состои од три 

прашања, кои се однесуваат на податоци за испитаниците (пол, возраст, образование). 

Вториот дел од анкетниот прашалник го сочинуваат 12 прашања кои се однесуваат 

дали испитаниците ги користат поодделните современи електронски банкарски услуги.  

Третиот дел од анкетниот прашалник се состои од дванаеесет изјави, поврзани со 

примената на определени електронски банкарски услуги од страна на испитаниците во 

зависност од коресподентната банка.  Изјавите сочинуваат Ликертова скала со пет 

степени и тоа „1- воопшто не влијае“, „2-не влијае“, „3-делумно влијае“, „4-влијае“ и 

„5-значително влијае“, со кои на респодентот му се дозволува да го искаже 

интензитетот на своите чувства. Во анкетниот прашалник како посебно прашање е она 

кое се однесува на фактот колку безбедносните системи на банките при интернет 

трансакциите со картички влијаат значително врз изборот на банка. 

 Пресметката на резултатите за аритметичката средина, стандардната девијација 

и 2 тестот беа обработени во SPSS софтверскиот пакет. 

 

 

          4.2. Анализа на резултатите од истражувањето 

 

 

Првата група прашања се однесува на полот, образованието и возраста на 

испитаниците кои беа опфатени со прашалникот. Табелата 1 покажува дека се 

опфатени испитаници по пол скоро подеднакво,  во однос на образованието, најголем 

дел од нив се со високо образование и магистратура, и во однос на возраста, најголем 

дел од испитаниците спаѓаат во возрасната група од 41-45 години . Структурата на 

испитаниците по образование и возраст се прикажани во Табела 2 и Табела 3. 
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Табела 1. Процентуално учество на испитаниците по пол 

 

 

 

 

 

 

 

Табела 2. Процентуално учество на испитаниците по образование 

 

 

 

 

 

  

 

Табела 3. Процентуално учество на испитаниците по возраст 

 

Посебното прашање „Дали безбедносните системи на банките при Интернет 

трансакции со картички влијаат значително врз Вашиот избор на банка“ е претставено на 

следнава слика: 

5%

9%

10%

35%

41%
Воопшто не влијае

Не влијае

Делумно влијае

Влијае

Значително влијае

 

Слика 1. Колку безбедносните системи на банките при интрнет трансакциите со 

картички влијаат врз изборот на банка 

 

 Од одговорите на втората група прашања можат да се извлечат следниве 

заклучоци: 

- Во однос на прашањата дали користите електронското и мобилното банкарство за 

вршење на плаќања за јавни сметки и трансфери со ПП30, ПП50 или ПП53 повеќе од 

80% од испитаниците се изјасниле дека ги користат тие услуги постојано или 

повремено. Во делот колку тоа влијае за изборот на банка повеќе од 57% од 

испитаниците се изјасниле дека тоа влијае или значително влијае за изборот на 

коресподентна банка. Врз основа на погоре добиените резултати се доаѓа до заклучок, 

дека банките треба во голема мера да го развиваат електронското и мобилното 

Пол Процент 

Машки 52.13% 

Женски 47.87% 

Образование Процент 

Средно  7.45% 

Високо 54.26% 

Магистер 33.00% 

Доктор на науки   5.32% 

Возраст Процент 

18-30   6.38% 

31-45 68.10% 

46-60 18.10% 

>61    7.45% 
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банкарство за негова едноставна апликативност од страна на клиентите во извршување 

на секојдневните и едноставни трансфери. 

- На прашањата дали ја користите услугата промена на лимити на картички и 

блокирање/деблокирање на картички преку електронското и мобилното банкарство, 

може да се забележи дека ја користат или повремено ги користат 55% услугата 

промена на лимит и 37% блокирање/деблокирање на картички. Процентот на 

испитаници кои одговориле колку овој тип на услуга влијае при изборот на банка 

изнесува 39% и 36% адекватно редоследно на прашањата. Од одговорите може да се 

забележи дека овој тип на можности кои ги нуди електронското и мобилното 

банкарство сеуште не се во голем процент препознани од корисниците и истите во 

голема мерка не влијаат при избор на коресподентна банка. 

- Во однос на прашањата дали ја користите услугата рекламации за картички, 

отворање на траен налог и купување/продажба на девизи преку електронското и 

мобилното банкарство, може да се забележи дека клиентите не го користат овој тип на 

услуги или понекогаш го користат, а нивното влијание при избор на коресподентна 

банка е околу 36%. Може да се констатира дека иако банките во голем дел го развиваат 

и надополнуваат електронското и мобилното банкарство клиентите во помал дел ги 

користат останатите услуги кои ги нуди електронското и мобилното банкарство во 

однос на оние стандардните. 

- На прашањето дали користите кобрендирани картички повеќе од 55% од 

испитаниците одговориле дека не го користат овој тип на производ од банките. Во овој 

дел банките треба да преземат конкретни маркетинг активности за запознавање на 

постоечките и потенцијалните клиенти со целокупната палета на производи и 

можности кои ги нудат и придобивките од нивното користење. 

- Најновите услуги кои ги овозможуваат банките преку електронското и мобилното 

банкарство се, плаќањето со паметни часовници и услугата cash in на банкоматите. Со 

овие услуги се овозможи вашиот часовник да биде вашата платежна картичка, а 

банкоматот cash in го замени банкарскиот шалтерски службеник овозможувајќи 24 

часовна услуга. Иако резултатите во голем процент, повеќе од 60% не ги користат овие 

услиги или ги користат повремено, се многу актуелни кај помладата популација, која 

најбрзо ги прифаќа промените и новостите во новата дигитална реалност. 

- Дигиталните киосци кои поголемите банки во Република Северна Македонија 

започна да ги отвораат, нудат можност на едно место да се завршат поголем дел на 

плаќања и да се добие писмена потврда без ангажман на работна сила. Според 

резултатите само 10% од населението ги користи овие услуги, а 17% ги користи 

понекогаш. Овој резултат се должи и на тоа што само најголемите банки имаат вакви 

киосци на многу мал број места низ градовите во државава. 

Во овој труд посебна анализа е направена за одговорите од третиот дел на 

анкетниот прашалник, којшто се однесува на тоа колку примената на поодделни 

електронски банкарски услуги влијае врз избор на конкретна банка, и оваа анализа има 

за цел да се согледа дали постојат разлики во одговорите по кластери, односно, по 

полова, возрасна и образовна структура на испитаниците. 

Најпрвин ќе бидат пресметани аритметичката средина и стандардната девијација на 

одговорите на испитаниците по поодделни прашања, и тоа по пол, образование и 

возрасна структура, со цел да се согледаат нивните перцепции во однос на 

релевантноста на поодделните, изјави, односно индикатори и усогласеноста во нивните 

мислења по поодделни изјави.  
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Аритметичка средина (M) и Стандардна девијација (SD) на одговорите на 

испитаниците по пол по поодделни прашања се: 

 

Ред.бр. Прашања M(M) M(Ж) SD(М) SD(Ж) 

1 

Дали достапноста на услугата  плаќање на сметки 

за јавни услуги online,  значително влијае   

врз Вашиот избор на банка? 
3,69 3,40 3,34 3,12 

2 

Дали достапноста на услугата трансфери со ПП30, 

ПП50, ПП53 online, значително влијае врз 

Вашиот избор на банка? 
3,71 3,33 3,35 3,03 

3 

Дали достапноста на услугата промена на лимити 

на картички online, значително влијае врз  

Вашиот избор на банка? 

2,98 2,89 2,71 2,64 

4 

Дали достапноста на услугата 

блокирање/деблокирање на картички  

online, значително влијае врз Вашиот избор на 

банка? 

2,71 2,91 2,52 2,62 

5 

Дали достапноста на услугата рекламации за 

картички online, значително влијае врз 

Вашиот избор на банка? 

2,71 2,76 2,44 2,53 

6 

Дали достапноста на услугата отворање на  

траен налог online,  значително влијае врз Вашиот 

избор на банка? 

2,69 2,93 2,46 2,72 

7 

Дали достапноста на услугата купување/ 

продажба на девизи online,  значително влијае врз 

Вашиот избор на банка? 

2,86 2,84 2,68 2,61 

8 

Дали понудата на кобрендираните картички на 

дел од банките, значително влијае врз Вашиот 

избор на банка? 

2,16 2,82 1,84 2,53 

9 

Дали достапноста на услугата  

безконтактно плаќање со смартфон наместо со 

картичка на  

ПОС терминали,  значително влијае врз 

Вашиот избор на банка? 

2,82 2,71 2,60 2,43 

10 

Дали достапноста на услугата уплата на готовина 

(cash-in) овозможена на банкоматите кај  

поголем дел од банките,  значително влијае 

врз Вашиот избор на банка? 

3,10 3,20 2,83 2,96 

11 

Дали достапноста на услугата плаќање сметки за 

јавни услуги без провизија/печатење на изводи од 

трансакциска с-ка преку дигиталните киосци на 

банките, значително влијае врз Вашиот избор на 

банка? 

2,59 2,84 2,36 2,59 

12 
Дали безбедносните системи на банките 

при Интернет трансакции со картички 
4,10 3,91 3,69 3,60 
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влијаат значително врз Вашиот избор на банка? 

 

Просечна аритметичка средина и  

стандардна девијација 

 

3,01 

 

3,05 2,74 2,78 

 

Од табелата може да се констатира дека и испитаниците и од машки и од женски 

пол имаат висока оценка и ги сметаат како релевантни индикаторите 1,2,10 и 12, бидејќи 

аритметичката средина за овие индикатори е поголема од просечната. Тоа значи дека 

услугите на електронското банкарство: плаќање на сметки за јавни услуги online, 

трансфери со ПП30, ПП50, ПП53 online, уплата на готовина (cash-in) овозможена на 

банкоматите кај поголем дел од банките и безбедносните системи на банките при интернет 

трансакции со картички значително влијаат врз изборот на банка. Најголем дел од 

испитаниците и од машки (М=4,10) и од женски пол (М=3,91) позитивно се изјасниле дека 

безбедносните системи на банките при интернет трансакции со картички значително 

влијае врз нивниот избор на банка. Тоа значи најголема релевантност, според 

испитаниците има овој индикатор. Додека, пак, за примена на останатите електронски 

банкарски услуги поголемиот дел од испитаниците сметаат дека не влијае изборот на 

банка.  

Меѓутоа, битно е тоа што за истите индикатори за кои испитаниците сметаат дека 

се релевантни, имаат повисоки стандардни девијации од просечната, што значи дека 

согласноста на испитаниците околу оценката на нивната релевантност е на ниско ниво. Од 

податоците за стандардната девијација (отстапување од аритметичката средина), може да 

се констатира дека, стандардната девијација најголема вредност има за изјавата 12, која се 

однесува на тоа дали безбедносните системи на банките при интернет трансакции со 

картички влијаат значително врз избор на банка, и тоа и за испитаниците од машки 

(SD=3,69), и за испитаниците од женски пол (SD=3,60) што значи дека, голем број од 

испитаниците, за конкретната изјава немаат усогласен став, односно се разликуваат во 

одговорите. Од друга страна, стандардната девијација за испитаниците од машки пол има 

најмала вредност за изјавата 8 (SD=1,84), која се однесува на тоа дали понудата на 

кобрендираните картички на дел од банките, значително влијае врз избор на банка,  а 

стандардната девијација за испитаниците од женски пол има најмала вредност за изјавата 

9 (SD=2,43), која се однесува на тоа дали достапноста на услугата безконтактно плаќање 

со смартфон наместо со картичка на ПОС терминали,  значително влијае врз избор на 

банка, што значи дека за овие изјави најголем дел од испитаниците имаат усогласен став, 

односно не се разликуваат во одговорите. 
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Аритметичка средина (M) и Стандардна девијација (SD) на одговорите на 

испитаниците по образование по поодделни прашања се: 

 

Ред. 

Бр. 

M 

(Средно) 

M 

(Високо) 

М 

(Магистер) 

М 

(Доктор) 

SD 

(Средно) 

SD 

(Високо) 

SD 

(Магистер) 

SD 

(Доктор) 

1 3,57 3,55 3,55 3,60 3,34 3,22 3,25 3,16 

2 3,57 1,31 3,68 3,60 3,38 3,44 3,29 3,29 

3 2,86 2,20 3,06 3,00 2,67 2,74 2,79 2,61 

4 2,43 1,76 2,90 2,60 2,33 2,76 2,66 2,37 

5 2,71 2,02 2,84 2,80 2,51 2,51 2,62 2,68 

6 2,57 1,98 3,00 2,80 2,39 2,63 2,77 2,68 

7 2,29 2,40 3,19 2,60 2,14 2,60 2,96 2,28 

8 2,00 2,89 2,65 2,60 1,51 2,02 2,42 2,19 

9 3,14 2,40 3,10 2,40 2,93 2,27 2,88 2,10 

10 2,57 1,38 3,52 2,40 2,62 3,13 3,14 2,00 

11 3,29 2,27 2,71 2,40 3,16 2,47 2,50 2,10 

12 4,00 0,42 4,00 4,20 3,70 4,07 3,67 3,85 

 2,92 2,05 3,18 2,92 2,72 2,82 2,91 2,61 

 

Од табелата може да се констатира дека  испитаниците со средно образование 

имаат висока оценка и ги сметаат како релевантни индикаторите 1,2, 9,11 и 12, бидејќи 

аритметичката средина за овие индикатори е поголема од просечната. Меѓутоа, за сите тие 

индикатори стандардната девијација е поголема од просечната, што значи испитаниците 

немаат усогласен став по одност на тие изјави. Испитаниците со средно образование имаат 

најусогласен став по однос на изјавата 8, бидејќи за истата е добиена најниска вредност за 

стандардната девијација. Испитаниците со високо образование имаат висока оценка и ги 

сметаат како релевантни индикаторите 1,3, 7, 8, 9 и 11. Од нив, индикаторите само 

индикаторот 1 има стандардна девијација поголема од просечната, што значи дека само за 

овој индикатор испитаниците не се согласуваат по однос на изјавите, додека пак, за 

останатите имаат усогласен став. Забележителен е податокот дека најника вредност на 

аритметичката средина за оваа класа испитаници има за изјавата 12. Испитаниците со 

магистратура имаат висока оценка и ги сметаат како релевантни индикаторите 1,2, 7, 10 и 

12 и за сите тие индикатори стандардна девијација е поголема од просечната, што значи 

дека, иако испитаниците од оваа класа сметаат дека се релевантни, немаат усогласен став 

по истите. Испитаниците со докторат имаат висока оценка и ги сметаат како релевантни 

индикаторите 1,2, 3 и 12 и за сите тие индикатори стандардна девијација е поголема од 

просечната, што значи дека, иако испитаниците од оваа класа сметаат дека се релевантни, 

немаат усогласен став по истите. Освен за истите, испитаниците од оваа класа немаат 

усогласен став и по однос на изјавите 5 и 6. 
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Аритметичка средина (M) и Стандардна девијација (SD) на одговорите на 

испитаниците по возраст по поодделни прашања се: 

 

Ред. 

Бр. 

M 

(18-30) 

M 

(31-45) 

М 

(46-60) 

М 

(Над61) 

SD 

(18-30) 

SD 

(31-45) 

SD 

(46-60) 

SD 

(Над61) 

1 3,50 3,53 4,18 2,29 9,33 10,31 14,24 4,00 

2 3,00 3,66 3,94 1,86 6,67 10,78 12,82 2,29 

3 2,33 3,00 3,29 2,00 4,67 7,31 9,29 2,86 

4 2,50 2,94 2,82 1,86 5,33 7,22 6,47 2,29 

5 2,83 2,81 2,76 1,86 7,67 6,41 6,35 2,29 

6 2,83 2,86 3,00 1,86 6,33 6,94 7,65 2,29 

7 2,50 2,97 2,88 2,00 6,00 7,56 6,59 3,71 

8 3,17 2,44 2,59 2,00 8,67 4,75 4,71 2,57 

9 3,50 2,75 3,06 1,57 10,33 6,28 7,29 1,14 

10 3,50 3,27 3,18 1,71 11,00 8,81 8,35 2,00 

11 3,83 2,53 3,41 1,71 11,33 5,03 10,00 2,29 

12 3,50 4,11 4,35 2,71 9,33 13,91 15,18 6,86 

 3,08 3,07 3,29 1,95 8,06 7,94 9,08 2,88 

 

Од табелата може да се констатира дека  испитаниците на возраст од 18-30 год. 

имаат висока оценка и ги сметаат како релевантни индикаторите 1, 8,9, 10,11 и 12, бидејќи 

аритметичката средина за овие индикатори е поголема од просечната. Меѓутоа, за сите тие 

индикатори стандардната девијација е поголема од просечната, што значи испитаниците 

немаат усогласен став по одност на тие изјави. Испитаниците со на возраст од 31-45 год. 

имаат висока оценка и ги сметаат како релевантни индикаторите 1,2, 10, и 12. Меѓутоа, за 

сите тие индикатори стандардната девијација е поголема од просечната, што значи 

испитаниците немаат усогласен став по одност на тие изјави. Испитаниците со на возраст 

од 46-60 год. имаат висока оценка и ги сметаат како релевантни индикаторите 1,2, 3 11 и 

12. Меѓутоа, и за оваа класа на испитаници, за сите тие индикатори стандардната 

девијација е поголема од просечната, што значи испитаниците немаат усогласен став по 

одност на тие изјави. Испитаниците со на возраст над 61 год. имаат висока оценка и ги 

сметаат како релевантни индикаторите 1,3,7,8 и 12. Меѓутоа, оваа класа на испитаници, 

само за индикаторите 1,7 и12 стандардната девијација е поголема од просечната, што 

значи испитаниците немаат усогласен став по однос на тие изјави.  

Врз основа на истражувањето се поставува следнава генерална хипотеза: 

H0- Примената на современите стратегии на електронското банкарство не 

зависи од кластерската припадност на испитаниците, при изборoт на банка. 

А како посебни хипотези, кои произлегуваат од генералната хипотеза се: 

H1- Примената на современите стратегии на електронското банкарство не 

зависи од полот на испитаниците, при изборот на банка. 

H2- Примената на современите стратегии на електронското банкарство не 

зависи од образовната структура на испитаниците, при изборот на банка. 

H3- Примената на современите стратегии на електронското банкарство не зависи 

од возрасната структура на испитаниците, при изборот на банка. 
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Со примена на 2  тест во софтверскиот пакет SPSS, како резултат на  влезните 

информации, како и соодветните емпириски и пресметани (теоретски) вредности на 

одговорите од испитаниците по поодделните прашања, се добиени следниве резултати: 

-за хипотеза 1: 

 

Number of Columns:                    5 

Number of Rows:                         2 

Alpha Error:                                 .05 

 Degrees of Freedom:                    4 

 Critical chi-square:                       9.488 

 

 

Емпириските вредности се: 

  
Значително 

влијае 
Влијае 

Делумно 

влијае 

Не 

влијае 

Воопшто не 

влије 
Вкупно 

M 182 298 186 372 138 1176 

Ж 132 360 154 294 140 1080 

Вкупно 314 658 340 666 278 2256 

 

 

Теоретските вредности се: 

 

  
Значително 

влијае 
Влијае 

Делумно 

влијае 
Не влијае 

Воопшто не 

влије 
Вкупно 

M 163,6808511 343 177,2340426 347,170213 144,9148936 1176 

Ж 150,3191489 315 162,7659574 318,829787 133,0851064 1080 

Вкупно 314 658 340 666 278 2256 

 

 

Емпириските и теоретските вредности за оваа хипотеза се претставени на 

следниве графикони: 

  
 

  

   Results:  

    Critical chi-square:                                  9.488 
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    Computed chi-square:                            21.920 

 

 

   Заклучок: 

    Бидејќи пресметаниот 2 тест е поголем од критичната (таблична) вредност 

( 21.9202 pr )>( 488.92

)4;05,0(  ), може да се заклучи дека примената на современите 

стратегии на електронското банкарство зависи од полот на испитаниците при изборот 

на банка, што значи дека хипотезата се отфрла. 

 

За хипотеза 2: 

 

Number of Columns:                    5 

Number of Rows:                         4 

Alpha Error:                                 .05 

 Degrees of Freedom:                    12 

 Critical chi-square:                       21.026 

 

 

Емпириските вредности на одговорите на испитаниците по образование се: 

 

  
Значително 

влијае 
Влијае 

Делумно 

влијае 

Не 

влијае 

Воопшто 

не влије 
Вкупно 

Средно 36 34 12 52 34 168 

Високо 126 376 206 356 160 1224 

Магистер 136 222 100 214 72 744 

Доктор 16 26 22 44 12 120 

Вкупно 314 658 340 666 278 2256 

 

 

Теоретските вредности се: 

 

  
Значително 

влијае 
Влијае 

Делумно 

влијае 
Не влијае 

Воопшто 

не влије 
Вкупно 

Средно 23,3829787 49 25,3191489 49,5957447 20,7021277 168 

Високо 170,361702 357 184,468085 361,340426 150,829787 1224 

Магистер 103,553191 217 112,12766 219,6383 91,680851 744 

Доктор 16,7021277 35 18,085106 35,425532 14,787234 120 

Вкупно 314 658 340 666 278 2256 

 

 

Емпириските и теоретските вредности за оваа хипотеза се претставени на 

следниве графикони: 
 



14 
 

  
 

 

Results:  

    Critical chi-square:                                  21.026 

    Computed chi-square:                             64.676 

 

 

   Заклучок: 

    Бидејќи пресметаниот 2 тест е поголем од критичната (таблична) вредност 

( 64.6762 pr )>( 026.212

)4;05,0(  ), може да се заклучи дека примената на современите 

стратегии на електронското банкарство зависи од образованието на испитаниците при 

изборот на банка, што значи дека хипотезата се отфрла. 

 

 

Хипотеза 3 

 

Number of Columns:                    5 

Number of Rows:                         4 

Alpha Error:                                 .05 

 Degrees of Freedom:                    12 

 Critical chi-square:                       21.026 

 

 

Емпириските вредности на одговорите на испитаниците по образование се: 

 

  
Значително 

влијае 
Влијае 

Делумно 

влијае 

Не 

влијае 

Воопшто 

не влије 
Вкупно 

18-30 14 58 22 26 24 144 

31-45 212 476 218 470 160 1536 

46-60 84 116 66 118 24 408 

Доктор 4 8 34 52 70 168 

Вкупно 314 658 340 666 278 2256 
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Теоретските вредности се: 

 

  
Значително 

влијае 
Влијае 

Делумно 

влијае 

Не 

влијае 

Воопшто не 

влије 
Вкупно 

18-30 20,04255319 42 21,70212766 42,5106 17,74468085 144 

31-45 213,787234 448 231,4893617 453,447 189,2765957 1536 

46-60 56,78723404 119 61,4893617 120,45 50,27659574 408 

Доктор 23,38297872 49 25,31914894 49,596 20,70212766 168 

Вкупно 314 658 340 666 278 2256 

 

Емпириските и теоретските вредности за оваа хипотеза се претставени на 

следниве графикони: 

 

  
 

Results:  

    Critical chi-square:                                  21.026 

    Computed chi-square:                             222.740 

 

 

   Заклучок: 

    Бидејќи пресметаниот 2 тест е многу поголем од критичната (таблична) вредност 

( 222.740 2 pr )>( 026.212

)4;05,0(  ), може да се заклучи дека примената на современите 

стратегии на електронското банкарство зависи од возрасната структура на 

испитаниците при изборот на банка, што значи дека хипотезата се отфрла. 

 

 Статистичкиот заклучок е: Генералната хипотеза не се прифаќа. 

 

Статистичкиот заклучок за примена на современите стратегии на електронското 

банкарство при изборот на банка, во зависност од кластерската припадност во 

реализацијата на образовниот процес е претставен во следнава табела: 
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Хипотеза Степени 

на 

слобода 

Компјутерски 

пресметан 
2  

Критична 

вредност 

на 2  

Заклучок 

Хипотеза 1 4 21.920 9.488 Не се 

прифаќа 

Хипотеза 2 12 64.676 21.026 Не се 

прифаќа 

Хипотеза 3 12 222.740 21.026 Не се 

прифаќа 
 

 

 Заклучок и препораки 

 

 Врз основа на спроведеното истражување можат да се извлечат голем број 

заклучоци кои се однесуваат на користењето на современите е-банкарски услуги и 

зависноста на нивното користење при изборот на банка. Имено, за некои услуги 

поединците добро се запознаени и истите ги користат во голема мера, како што се: 

електронското и мобилното банкарство за вршење на плаќања за јавни сметки и 

трансфери со ПП30, ПП50 или ПП53, за некои се послабо информирани и послабо ги 

користат, како што се: услугата за блокирање/деблокирање на кредитни картички, 

рекламации за картички, отворање на траен налог и купување/продажба на девизи, 

користење на кобрендирани картички, паметни часовници и дигитални киосци. 

 За оние испитаници кои подобро се запознаени и ги користат современтите е-

банкарски услуги битен е изборот на коресподентна банка. 

 Што се однесува до кластерската анализа може да се констатира дека постои 

разлика во ставовите во однос на релевантноста на поодделни банкарски услуги и 

нивната примена при изборот на банка, споредн нивниот пол, возраст и образовна 

структура. 

Со цел да се елиминира бариерата за примена на современите е-банкарски 

услуги, комуникацијата лице в лице и образовните техники би можеле да придонесат 

за подобро информирање на граѓаните за бенефитите и начините на нивното 

користење. Со тоа, клиентите би го зголемиле своето знаење видовите на современите 

електронски услуги, нивните можности, за едноставното користење и безбедносните 

аспеки. Главното ограничување на оваа студија е ограничената географска дисперзија, 

бидејќи прашалниците беа дистрибуирани главно во Пелагонискиот регион. 

Поразновиден случаен и поголем примерок ќе помогне да се направат резултатите 

погенерализирани.  

Во секој случај направеното истражување треба да биде им биде поттик на 

банкарските маркетери да прават поефикасни и поефективни маркетинг кампањи и да 

допрат до потребите на различните клиенти. 
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