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BECOMING A CERTIFIED
RETAIL BANKER

Можности за кредитирање до 72 рати, за слушатели кои сами плаќаат за обуката!
Сертификација за стекнување на титула „Certified Retail
Banker – postgraduate diploma“ е дизајнирана во три нивоа
со вкупно 27 модули, и тоа:
- Ниво 1: Retail banking I, со вклучни 10 модули;
- Ниво 2: Retail banking II, со вклучни 10 модули;
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Времетраењето, пооделно на секое ниво вклучува 4 месеци
едукација или вкупно за сите три нивоа 160 часови.
Сертификатите се доделуваат од страна на Лондонската
Академија за Retail банкарство.
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- Ниво 3: Retail banking III, со вклучни 7 модули.

CRB

ЕДНОГОДИШНА СЕРТИФИКАЦИОНА ПРОГРАМА ВО ПАРТНЕРСТВО
СО CONTROLLER AKADEMIE® ОД МИНХЕН (Р. ГЕРМАНИЈА)

CERTIFIED CONTROLLER® (Level I, II и III)
АПЛИЦИРАЈ!

www.abit.edu.mk

Школарина: од 190 евра!
Уписен рок: од 03
јануари 2017 година.
Почеток: 03 | март |
2017 (Level 1)

Вкупен фонд на часови во Р. Македонија: 192
Времетраење: 1 година
Место: АБИТ (Ул. „Орце Николов“ бр. 75, зграда на
Македонска берза 1-ви кат)
Динамика на обуката: два пати неделно (петок во
17:00 часот – сабота во 10:00 часот)

Напомена: програмата се изведува заеднo со Controller
Akademie® од Минхен (Р. Германија).
Level 4 и 5 се студираат и завршуваат во Минхен (Р.
Германија), и на крајот се добива меѓународна Диплома за
контролер од најпрестижната (Controller Akademie®).
Алтернатива: ниво 4 се студира во Р. Македонија на англиски
јазик со тренер експерт од Р. Германија.
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Доц. д-р Синиша Наумоски
главен уредник
Почитувани читатели,
на самиот почеток од 2017 година, ние
од првата независна македонската бан
карска академијата - АБИТ сакаме уште
еднаш, да ви се заблагодариме за вашата
поддршка, со најубави желби за празни
ците и Нова година, со нетрпение очеку
ваме да работиме со вас во оваа и во годи
ните што доаѓаат.
Оваа година се очекуваат значајни
позитивни поместувања – промени, како
на макро така и на микро план. Според
тоа, како што во повеќе наврати сум ис
такнал, ако не се менуваме доволно брзо,
ќе пропуштиме многубројни можности.
На мислење сум, дека промената значи
отфрлање на правилата кои веќе послу
жиле за остварување на својата цел.
Истражувајќи ги проблемите во по
глед на значењето и улогата на струк
турата на финансиската организација,
однесувањето на поединците, како и
значајноста на менаџерите во процесот
на менаџирање со промените без никак
ви дилеми констатирав дека успешнос
та во работењето на денешните банки
и останати финансиски организации
е во директна меѓузависност со успеш
носта во менаџирењето на промените,
како и од успешноста во разбирањето
на меѓучовечките односи внатре во
самата банка. Оттука, денес нашите
менаџери мора да ја разберат суштината
на “диверзификацијата” на промената,
односно тоа ја подразбира промената ка
ко намерна активност ориентирана кон
јасно дефинирана цел.
Проучувањето и анализирањето на
проблематиката на промените, како и
значајноста на менаџерите во проце
сот на менаџирање со промените, може
да се заклучи дека претставува повеќе
од неминовност, особено во земја каква
што е нашата – во развој. Поточно, осно
вен предуслов за мерење на успешноста
во работењето на финасиските органи
зации денес во Република Македонија
претставува успешното менаџирање на
промените и намалувањето или целосно
елиминирање на отпорот кон промените
од страна на вработените. Исто така, над
ворешната средина на организацијата,
стратегијата, технологијата и човечките

ресурси се фактори кои треба да се земат
предвид од страна на менаџерите кои са
каат да ја дизајнираат најдобрата структу
ра за банката.
Во насока на ова би додал, колку е
поголемо нивото на несигурност во една
средина, толку е посложена стратегијата
и технологијата, а колку работната сила
е повисоко квалификувана и повешта,
толку е поверојатно дека менаџерите ќе
дизајнираат структура која е пофлекси
билна.
Поаѓајќи од претходниот мој став,
може да се каже дека за успешноста во
имплементацијата на промените потреб
но е да се согледаат ефектите од влијанието
на поединците и групите што го имаат врз
обликувањето на организациската струк
тура, и при тоа меѓузависноста на таквото
влијание со отпорот кон промените. Тоа
подразбира дека дизајнот на финансиска
та организација ја рефлектира специфич
ната ситуација на секоја организација.
Според мене, не постои најдобар начин
за дизајнирање на организацијата, но по
стои најдобар начин за имплементација
на промената кој пак изискува нови
ни (иновации) во самата организација.
Токму затоа би рекол дека денес во на
шата макроекономија менаџерите има
ат за цел, низа од меѓусебно поврзани
прашања кои значајно влијаат врз тоа
на пример, како тие работат и на кој на
чин ги планираат и успешно ги импле
ментираат промените. Но, една заеднич
ка нишка провејува низ пристапите на
функциите, улогите, вештините и ак
тивностите кон менаџментот: секој при
стап ја признава огромната важност на
управувањето со луѓето, без оглед дали се
вика „функција на водење“, „меѓучовечки
улоги“, „човечки вештини“ или „актив
ности на упрвување со човечки ресурси,
комуникација и мрежно работење“, јасно
е дека менаџерите треба да ги развијат
своите човечки вештини и ЕИ – емоцио
налната интелегенција ако сакаат да би
дат ефективни и успешни, т.е. да танцу
ваат во современиот бизнис опкружен со
промени.
Во овој контекст, почитувани сегаш
ни и идни менаџери, не заборавајте: кол
ку повеќе напредувате во хиерархијата
нагоре, толку ЕИ е поважен. Познатиот
светски гуру Трејси Брајан, и еден од во
дечките авторитети во САД за развој на
човековиот потенцијал и личната ефи
касност, во едно свое гостување кај нас ис
такна: “Открив дека среќата е прилично
предвидлива работа. Ако сакате повеќе
среќа обидувајте се почесто, превземајте
ризик”.

АБИТ - Актуелно

ПИСМО ОД ГЛАВНИОТ ИЗВРШЕН ДИРЕКТОР НА
АКАДЕМИЈАТА ЗА БАНКАРСТВО НА МАЛО

ЛОНДОН (RETAIL BANKING ACADEMY – LONDON)

С

è уште е евидентно дека
прашањата поврзани со
банкарската култура про
должуваат да ги гонат
најголемите банки. Неодам
нешниот скандал „Велс Фраго“на
сите нам ни претстави конкретен
и високорелевантен пример за
важноста на банкарската култу
ра. Академијата за банкарство на
мало (Retail Banking Academy – RBA)
верува дека одговорот лежи во об
ласта на културата, затоа што орга
низациите со добра култура имаат
долгорочни перспективи што се од
голема помош „RоЕ“ да не станат
кршлива тема.
На крајот на краиштата, ние
веруваме дека најдобриот начин
за подобрување на банкарството
на мало лежи во тоа банкарство
то да стане професија како што се
сметководството и адвокатурата,
каде што банкарите ќе бидат об
врзани секогаш да дејствуваат за
најдобриот интерес на потрошу
вачите. Така, во знак на поддршка
на нашето ветување да го промо
вираме банкарството на мало како
професија, Академијата за банкар
ство на мало ја промовираше пр
вата меѓународна професионална

заедница од ваков вид насекаде во
светот, исклучително посветена на
банкарите на мало. Програмата за
членство на Академијата за бан
карство на мало беше дизајнирана
за да ги поддржи сите полноправ
ни и придружни кандидати на
програмата за банкарство на мало
во текот на нивните кариери со
обезбедување на широк спектар
за континуиран професионален
развој и можности за соработка.
Во текот на изминатите не
колку
месеци,
меѓународното
патување на Академијата нè одве
де до Мјанмар, каде што нашето
партнерство да донесеме професи
оналната едукација за банкарство
на мало во Мјанмар со Финансис
киот центар на Мјанмар, беше пре
познаено од Централната банка и
од Министерството на планирање
и финансии. Во Кина, Академијата
ги постави основите за стратешко
локално партнерство со Кинескиот
музеј за финансии, што има доне
сено огромен број курсеви за обука
од областа на Mergers & Acquisitions
and Fin-Tec, за што има издадено
над 3.000 сертификати. Од другата
страна на светот, Академијата про
мовираше локално партнерство со

„PwC Колумбија“, каде што бевме
привилегирани да бидеме на при
ем на „Домот на славните на PwC“
во чест на националните и на ин
тернацион
 алните партнерства на
„PwC“. Во Иран, направивме ог
ромно влијание преку нашата ака
демска програма за банкарство на
мало во Академијата на Саман бан
ка, така што резултираше со план
на банката за воспоставување ква
лификации за банкарство на мало
задолжителни за сите постојни и
идни менаџери за банкарство на
мало.
Прикажавме дека принципите
за најдобрата практика и квали
тет на клиентот за банкарство на
мало се распространети насекаде
во светот. Верувам дека, работејќи
заедно, можеме да придонесеме за
трансформирање на банкарската
професија и да ги подигнеме про
фесионалните стандарди на сите
банкарски регулатори на светот.
Со ова, ние од Академијата за
банкарство на мало сакаме да ви се
заблагодариме за вашата поддрш
ка, со најубави желби за празни
ците и Нова година, со нетрпение
очекуваме да работиме со вас во
2017-та и во годините што доаѓаат.

Евелин Хантер
www.abit.edu.mk
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Д-р Татјана Василева-Стојановска
Советник програмер во дирекција за информациска
технологија
Народна банка на Република Македонија

BUSINESS INTELLIGENCE

Деловна интелигенција за
интелигентни деловни одлуки
Позицијата на ДИ-аналитичар станува
една од најбараните и според „Форбс“
една од десетте најдобро платени позиции
во професиите поврзани со наука,
технологија, инженерство и математика

Вложувањето во
деловна интелигенција
како технологија,
донесува значаен
напредок во квалитетот
на известувањето,
унапредување на процесот
на донесување одлуки,
длабинска анализа
на бизнисот, како и
чекорење со современите
информатички трендови,
што на долг рок донесуваат
напредок и добивка

Е

дно од основните начела на ус
пешниот бизнис е донесување на
вистински одлуки во вистинско
време. За донесување на интели
гентни одлуки е потребно да се
имаат квалитетни, точни и сеопфатни
информации, почнувајќи од оператив
но и тактичко ниво, па сè до стратешки
те одлуки на највисокиот менаџмент
што се значајни за развојот и за
опстојувањето на бизнисот. Затоа, так
вите одлуки треба да се базираат на ин
формации што ги сублимираат сите
сегменти на бизнисот, и тоа во историс
ки период.
И покрај постоењето на современи
информациски системи, достапот до

квалитетни информации во реално
време не е секогаш тривијална задача.
Со зголемување на комплексноста на
бизнисот на едно претпријатие, про
порционално се зголемува и фраг
ментацијата на службите што се специ
јализирани за посебни сегменти од
бизнисот, па така сублимирањето ин
формации од сите сегменти во квали
тетни сеопфатни информации може да
претставува посебен предизвик. Докол
ку се земат предвид и различните тех
нологии, хардверски и софтверски сис
теми, како и разновидните системи за
управување со бази на податоци, што се
користат во различни сегменти од биз
нисот, сублимирањето информации

www.abit.edu.mk
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што потекнуваат од мноштвото пода
точни извори дополнително се ком
плицира.
Една од формалните дефиниции на
Деловната интелигенција (ДИ) е дека
таа претставува множество техники и
алатки за прибирање и анализа на по
датоци од повеќе различни извори, со
цел да се креир
 а знаење што помага
во процесот на носење одлуки (Sohol
lo, 2011). БИ-технологијата се состои од
неколку нивоа: извори на податоци,
податочен склад, аналитичкo ниво и
презентациско ниво, како што е прика
жано на Слика 1.
Под извори на податоци се подраз
бираат, пред сè, интерните корпоратив
ни податоци сместени во релациските
бази на податоци, понатаму неструк
турирани документи, табеларни фор
ми, податоци од интернет и интранет
портали, наследени податоци од поста
ри системи и слично. Тие податоци е
потребно на добро осмислен начин да
се прочистат, да се стандардизираат и
да се трансформираат во единствена
структура соодветна за понатамошно
аналитичко процесирање, што се наре
кува податочен склад (data warehouse).
Податочниот склад служи како
централизирано депо на податоци, во
кое податоците се складираат во фор
ма на димензии и факти и се поврзу
ваат помеѓу себе преку соодветни мо
дели односно шеми од кои најпознати
се таканаречената ѕвезда шема и сне
гулка шема. Ваквата организација на
податоците овозможува соодветна
денормализација на податоците соод
ветна за брзо процесирање.
Понатаму, податоците се пренесува

Податочни
извори

Податочен склад

ЕТЛ

ат на аналитичкото ниво, каде што се
процесираат и се складираат во мул
тидимензионална форма што овозмо
жува комплексна анализа во повеќе
димензии и рапидно зголемување на
брзината на агрегирање по различ
ни димензии и хиерархии, како и
генерирање на различни погледи врз
податоците во зависност од аспектот
што се анализира.
Како резултат на мултидимензи
оналниот поглед на податоците, на
презентациското
ниво
стекнатите
информации се прикажуваат во ви
зуелна форма соодветна за едностав
но разбирање и ефикасно донесување
заклучоци. Иако комплексни како
технологија, системите за делов
на
интелигенција
овозможуваат
претставување на знаењето до крајни
от корисник во едноставна и впечатли
ва форма на индикатори и метрики со
кои јасно се опишуваат анализираните
информации. Тие се претставуваат на
портали со интерактивни функционал
ности, лесни за користење. На пример,
графичка презентација на индикатори
што покажуваат зелено, доколку ана
лизираниот аспект е позитивен или,
пак, црвено, доколку укажува на про
блематичен аспект. За понатамошна
анализа на факторите што довеле до
состојбата прикажана на графиконот,
оваа технологија овозможува длабин
ска анализа, односно понатамошно
детализирање до најелементарното
ниво на податоци што довеле до даде
ната состојба. Тоа се постигнува преку
техники на постепено раслојување на
сублимираниот податок до неговите
најелементарни компоненти (slice and

Аналитичко ниво
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Слика 1: Структура
на систем за деловна
интелигенција

Презентациско ниво

Мултидимензионални
коцки

Портал
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Една од формалните
дефиниции на Деловна
та интелигенција (ДИ)
е дека таа претставува
множество техники и
алатки за прибирање и
анализа на податоци од
повеќе различни изво
ри, со цел да се креира
знаење што помага во
процесот на носење од
луки (Sohollo, 2011).

АБИТ - Актуелно

Концептот Деловна
интелигенција (Business Intelligence) се
јавува како одговор на
потребата за сеопфат
на анализа не само на
парцијални и тековни
податоци туку и на
квалитетни информа
ции што вклучуваат
анализа на трендови
од кои можат да се
предвидат идни наста
ни врз основа историс
ки околности.

dice, drill-down, drill-through итн.). Спо
ред тоа, деловната интелигенција овоз
можува глобален поглед на анализира
ниот феномен што понатаму може да
се детализира до најелементарно ниво,
за разлика од класичното генерирање
на извештаи од трансакциски бази, во
кои елементарните податоци се агреги
раат до повисоко ниво за да генерираат
одредена сублимирана информација.
Можноста за мултидимензион
 ален
пристап кон податоците овозможува
генерирање трендови, што анализи
рани во историски период од страна
на експертски системи, можат да до
ведат до откривање на одредени об
расци на однесување, односно да пред
видат појави врз основа на одредени
околности или, пак, да овозможат
препознавање на неочекувани обрасци
во податоците. Таквиот феномен се на
рекува „откривање знаење“ (knowledge
discovery) и претставува врв на функ
ционалностите на деловната инте
лигенција интегрирана со вештачката
интелигенција.
Според тоа, деловната интелигенци
ја како технологија овозможува мулти
дисциплинарен пристап при креирање
на напредни извештаи од страна на
ДИ-аналитичарите. Според извештаите
на Гартнер (2016), на глобално ниво се
случува финална фаза на транзицијата
од традиционалните системи за
генерирање извештаи што се базираат

на податоци од релациските бази, кон
бизнис-ориентирани извештаи што се
генерираат од страна на ДИ-аналитича
рите врз база на т.н. аналитички пода
тоци за „самопослужување“. На таков
начин ДИ-аналитичарите стекнуваат
поголема независност од ИТ-тимовите
и креативност при анализа на подато
ците, со што модерните ДИ-платформи
одговараат на корпоративните барања
за достапност, агилност и подлабоки
аналитички можности на системи
те за известување. Имајќи ги предвид
глобалните трендови и потребата за
брзо приспособување кон промените
во бизнисот што мораат да се базира
ат на добро познавање и анализа на
внатрешните и надворешни фактори,
позицијата на ДИ-аналитичар станува
една од најбараните и според „Форбс“
една од десетте најдобро платени пози
ции во професиите поврзани со наука,
технологија, инженерство и математи
ка (Science, Technology, Engineering and
Mathematics).
Според тоа, можеме да заклучи
ме дека вложувањето во деловна
интелигенција како технологија, доне
сува значаен напредок во квалитетот
на известувањето, унапредување на
процесот на донесување одлуки, дла
бинска анализа на бизнисот, како и
чекорење со современите информатич
ки трендови, што на долг рок донесува
ат напредок и добивка.
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• максимален
износ до 3 пензии
• бесплатна
Маестро дебитна
картичка
• можност за
отплата на кредит
до 73 години
Еуростандард
банка на своите
клиенти
пензионери им
овозможува да
располагаат со
средствата од
својата пензија
уште во првиот
работен ден во
месецот.
•
•
•
•
•
•
•

Дирекција тел. 02/3249-437 ; 02/3249-454
Градски Ѕид Скопје тел. 02/3217-224
Партизански Одреди тел. 02/3221-003
нас. Аеродром тел. 02/2401-225
нас. Бутел тел. 02/2600-055
Карпош 4 тел. 02/3090-209
Радишани тел. 02/2622-304

•
•
•
•
•
•
•

Шутка тел.02/2581-175
Кисела Вода тел. 02/2720-470
Струмица тел. 034/343-881
Битола тел. 047/232-434
Прилеп тел. 048/400-210
Кавадарци тел. 043/414-726
Гостивар тел. 042/211-221

ПОДДРШКА

Марко Поповски
Директор на дирекција за маркетинг на население,
сектор за маркетинг
ХАЛКБАНК АД Скопје

ПОСТОЈАНО ИНВЕСТИРАЊЕ ВО

ЗАДОВОЛСТВО НА КЛИЕНТИТЕ
Халк Банк инвестираше
во повеќе полиња, но
најголемата инвестиција
беше во создавањето
на одлична синергија
помеѓу искусен кадар, од
едната страна, кој беше
присутен во управните
тела на банката, и
високообразован млад
кадар, од друга страна,
на кој му покажа дека
нема цели што не можат
да се достигнат, со
вредна работа, тренинзи
и инвестирање во
дополнително знаење

О

бединувањето на најискусните
и највлијателните банкари и
експерти во делот на финан
сиите од Р. Македонија, во ед
на институција како вашата,
кажува за важноста на Академијата
за
банкарство
и
информатичка
технологија, како и темелниот план и
посветеност во насока на подигнување
на финансиската свесност и одговор
ност на сите чинители на деловниот
живот во Р. Македонија.
Големи се престижот и одговорнос
та за секој банкар да има можност да
ја претстави својата институција на
пошироката јавност преку текст во
списанието „Е-Банкар“ во рамките на
АБИТ.

Заедничка е нашата визија за фи
нансиска едукација на граѓаните со
цел носење на добри одлуки за нивни
те финансии на краток, среден и долг
рок, во мошне непредвидливата ид
нина, а со цел банките докрај да бидат
разбрани како нивна поддршка, парт
нери на субјектите и двигатели на
економијата. Континуир
 аната финан
сиска едукација, како на вработените
во банките и во финансиските инсти
туции, така и на граѓаните, тука мис
лам и на компаниите и преземањето
на колку што е можно попредвидливи
ризици, ќе води до исплатливи про
екти и профитно работење. Во оваа
насока, сакам да потенцирам дека
финансиски здрави субјекти (банки,
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претпријатија, граѓани) водени од про
фитното работење, носат здрави одлу
ки и се подготвени за дополнителни
инвестиции и за развој во работењето.
Халк Банка АД Скопје е банка што е
блиска до пазарот, до семејствата и до
претпријатијата со цел да ги слушне
потребите и соодветно да реагира со
континуирани промени и решенија,
почнувајќи од наједноставните алат
ки за соработка, до инвестиции во ин
форматичка технологија, што овозмо
жува полесно и побрзо решавање на
потребите на клиентите. Централно
место во нашата палета на произво
ди се решенија насочени кон заште
да на енергија, зголемување на кон
курентноста, поголема ефикасност и
подигнување на животниот стандард
преку пониски сметки, поддршка на
извозот и производството, заштита
на животната средина, стимулирање
на градежниот сектор преку поволни
станбени кредити за граѓаните и фи
нансиски алатки за градежните ком
пании.
Најголемиот број читатели знаат де
ка Халк Банка АД Скопје во Македонија
е присутна од април 2011 година. Од
12 www.abit.edu.mk

влегувањето во Македонија, Халк
Банк инвестираше во повеќе полиња,
но најголемата инвестиција беше во
создавањето на одлична синергија
помеѓу искусен кадар, од едната стра
на, кој беше присутен во управните
тела на банката, и високообразован
млад кадар, од друга страна, на кој
му покажа дека нема цели што не
можат да се достигнат, со вредна ра
бота, тренинзи и инвестирање во до
полнително знаење. Во фокусот на
Халк Банк не постои поважен субјект
во процесот од клиентот. Задоволни
те клиенти континуирано носат нови
клиенти. Паралелно со внатрешно
то реорганизирање одеше и поддрш
ката во надворешна презентација
пред пазарот преку инвестирање во
нови и реновирање на постојните
филијали, каде што бројот на
филијали од 21 во 2011 година, ќе до
стигне до 37 филијали до крајот на
2016 година. Најмодерно опремените
филијали, комплетно реновирани во
комбинација од врвни професионал
ци, претставуваат пријатно место во
кое клиентите можат заеднички да ги
подготват финансиските планови и

Како важен показател
за досегашниот успех
претставува и фактот
дека Халк Банка АД
Скопје, откако е при
сутна во Македонија, ја
зголеми активата над
четири пати и претста
вува четврта банка во
секторот (по последните
споредбени показатели
од НБРМ за 30.09.2016
година) со актива од
584 милиони евра со
31.12.2016 и континуира
но претставува водечка
банка во порастот на
портфолиото во делот
на финансирање на ком
паниит е и населениет о.

ПОДДРШКА

Дополнително уплатени
от капитал по продажба
та во 2011 година, како
и реинвестирањето на
добивките создадени од
изминатите години во
капиталот на банката,
претставуваше поддрш
ка од акцион ерот во
зголемување на капаци
тетот на банката и силен
сигнал за поддршка на
македонската економија.
Сето ова во комбинација
со стабилниот бренд на
Халк Банка Турција како
наш акционер, беше пре
познаено од штедачите
кои ја сметаат Халк Бан
ка како сигурно место за
оплодување на своите
заштеди.

да ги извршат сите типови на дневни
банкарски активности.
Поддршката во делот на Алтер
нативните канали и информатичка
та технологија се состои, пред сè, во
инвестирањето во сопствен проце
синг-центар за картично работење,
3Д сигурносна платформа, одлична
покриеност со нови АТМ, некои и со
кеш-ин функција, најмодерни ПОСтерминали, инвестиција во бескон
тактна технологија, инвестирање во
комплетно ново електронско бан
карство и мобилно банкарство за
физички и правни лица, онлајн-ап
лицирање, инвестиција во ЕРП-сис
тем и многу други процеси, што
доведоа до зголемување на трансак
циите што се вршат преку новите
дигитални решенија од над 50% од
вкупниот број, со тренд на континуи
рано зголемување, со цел олеснување
и поедноставување на секојдневните
банкарски трансакции за клиентите,
и тоа со високо ниво на безбедност.
Со поддршката од матичната бан
ка, Халк Банка АД Скопје денес е
успешна македонска институција
со млад и мотивиран кадар, со про
сек од 35 години од вработен, што
им дава шанса на младите за нови
вработувања, континуирано, едука
тивно надградување шанса за прак

тична едукација на голем број сту
денти преку различни презентации
и работилници преку посета на прак
тична работа во банката итн.
Искуството и знаењето што во
себе го имаат акумулирано службе
ниците во Халк Банка Турција, како
и банкарскиот сектор во Р. Турција
воопшто, почнувајќи од грижата за
секој поединечен клиент, па сè до
најсофистицираните можности за
банкарски активности, е непроценлив
извор за развивањето на банкарството
во Р. Македонија. Секоја организира
на работилница или семинар со гости
од Р. Турција може да претставува од
лична шанса за младите банкари кои
би сакале да се развиваат во своите
знаења од елементарните познавања
и искуства, сè до специјализирано
развивање на поединечни финансис
ки науки.
Халк Банка АД Скопје во перио 
дот што следува продолжува да биде
блиску до стопанството и граѓаните,
во насока на создавање на дополни
телни вредности, со креирање реше
ние за секој клиент, поперсонализи
рано банкарското работење и понуда
на производи што се во согласност со
барањата на клиентите, затоа што ни
еден човек не е ист, а со тоа и секоја
потреба е уникатна.
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Mилојица Дакиќ,
доскорашен гувернер на Централната
банка на Црна Гора

ЧЛЕНСТВОТО ВО НАТО
БИ ЗНАЧЕЛО ПОВИСОК СТЕПЕН
НА СИГУРНОСТ НА ГРАЃАНИТЕ,
СТОПАНСТВОТО И НА ДРЖАВАТА

Тоа би бил добар сигнал
за потенцијалните
надворешни инвеститори
слободно да инвестираат
во Црна Гора
за ограничување на трошоците,
намалување на платите во јавниот
сектор и зголемување на наплата
та на буџетските приходи.

2
1

Пред крајот на својот ман
дат остваривте состаноци со
претставници на ММФ и на
Светската банка. На состаноци
те се разгледуваше економската
ситуација на Црна Гора со посе
бен акцент на динамиката на
пораст на капиталните инвес
тиции и резултатите на фискал
ната политика. Во тој контекст,
каква е оцената на претставни
ците на ММФ и на Светската бан
ка?
- Оцената на ММФ и на Светска
та банка за состојбата на банкар
скиот сектор на Црна Гора е мош
не поволна. Позитивно се оценети
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напорите за намалување на не
функционалните кредити и камат
ните стапки на банките. Она што
загрижува од гледиште на овие
институции е влошената состојба
на фискалната позиција. Порастот
на јавниот долг и буџетскиот дефи
цит, во најголема мера, е условен
од зголемувањето на надвореш
ното задолжување, првенствено
за изградба на автопатот. Двата
показатела, јавниот долг и фис
калниот дефицит, се над лимитот
утврден со критериумите од Маст
рихт, што ја загрозува фискалната
одрж
 ливост. Поради тоа, потреб
ни се итни корективни мерки

Неодамна Црна Гора стана
членка на НАТО. Кои се еко
номските ефекти? Како тоа
влијае на макроекономијата?
- Црна Гора се наоѓа пред
членство на НАТО. Договорот за
прием на Црна Гора во НАТО до
сега е ратификуван од страна на
14 земји-членки. Останува Догово
рот да го ратификуваат и преоста
натите 13 земји-членки на НАТО,
што се очекува целиот процес
на ратификација да заврши во
првиот квартал на 2017 година.
Членството во НАТО би значело
повисок степен на сигурност на
граѓаните, стопанството и на др
жавата Црна Гора. Тоа би бил до
бар сигнал за потенцијалните над
ворешни инвеститори слободно
да инвестираат во Црна Гора. Има
простор за инвестиции во земјата,
првенствено во областа на туриз
мот, енергетиката, сообраќајот и

ИНТЕРВЈУ
земјоделството. Заинтересиранос
та за странски инвестиции во Цр
на Гора е многу изразена. Црна Го
ра е лидер во регионот во однос на
приливот на странски директни
инвестиции, што во 2015-та, во од
нос на 2014 година, се пораснати за
75%. Во моментот, во Црна Гора се
присутни инвеститори од 88 земји.

3

Какво е вашето мислење за
банкарскиот систем во Црна
Гора, во согласност со квар
талниот извештај за работата на
банките и на микрофинансиски
те институции во текот на првата
половина на 2016 година? Во как
ва состојба се банките во Црна
Гора?
- Веќе подолго време е присут
но позитивното движење на пара
метрите во банкарскиот сектор на
Црна Гора. Активата на банките во
однос на истиот период лани е по
расната за 6,6%, капиталот за 5,8%,
а депозитите за 7,8%. Кредитната
активност на банките не е на задо
волително ниво, и покрај тоа што
кредитите во последните неколку
месеци се во пораст. Во однос на
истиот период лани, кредитите
се поголеми за 0,6%. Забележан е
пораст на одобрени кредити, што
во првото полугодие оваа година
изнесуваат 25% од вкупните кре
дити на банките. Ликвидноста и
солвентноста се константно над
пропишаното ниво. Ликвидноста
е во пораст од 5,7%, додека коефи
циентот на солвентност на банки
те е на ниво 16 (пропишано ниво
е 10). Банките остварија позитивен
финансиски резултат.
Каматните стапки на банките
и понатаму се високи, иако е при
сутен тренд на нивно намалување.
Пондерираната просечна ефектив
на каматна стапка на вкупните
кредити изнесува 7,8% и пониска
е за 1,05 процентни поени во спо
редба со истиот период минатата
година, додека онаа на новоодоб
рените кредити изнесува 7,48% и
намалена е дури за 1,57 процен
тни поени. Исто така, присутен е и
тренд на намалување на пасивни
те каматни стапки.
Покрај високите каматни стап
ки, проблем е и високото ниво на

Исклучително сум почестен со одлуката на Академскиот совет на АБИТ
во кој сум избран за почесен член на Академскиот совет. Одлуката ја
примив со задоволство, затоа што ја ценам работата и достигнувањата
што АБИТ ги има остварено во краткиот период од две години. Моја
обврска е четириесетгодишното искуство стекнато со работа во Цен
тралната банка на Црна Гора да пробам да го приближам на младите
генерации кои се определиле да ја работат оваа работа.
нефункционални кредити (10,5%).
Треба да се има предвид дека овие
кредити во 2011 година изнесуваа
дури 26% од вкупните кредити.
До намалување дојде првенстве
но од нивната наплата, потоа од
репрограмирање или од пренос
на ваквите кредити на факторингкомпании на мајките-банки во
странство. Со цел ублажување на
овој проблем, во Црна Гора се доне
се Закон за договорно финансиско
преструктуирање, а потпишан е и
Договор помеѓу Стопанската комо
ра, Министерството за финансии и
Централната банка.
Генерално, банкарскиот систем
во Црна Гора е стабилен, ликвиден
и солвентен. Нема банка со изразе
ни проблеми во работата.

4

Кои се претстојните обврс
ки за понатамошното усо
гласување на законодавст
вото од областа на банкарската
супервизија со регулативана на
ЕУ?
- Централната банка на Црна
Гора константно е во процес на
усогласување на регулативата што
е во нејзина надлежност со регу
лативата на ЕУ. Банкарската ре
гулатива во Црна Гора е во висок

степен усогласена според дирек
тивите на Европската комисија.
Тој процес е континуиран. Во 2016
година подготвени се измени и
дополнувања на Законот за Цен
тралната банка на Црна Гора и За
конот за тековните и капиталните
работи со странство. Од прописите
што се однесуваат на супервизија,
до крајот на 2017 година потреб
но е да се донесат: Закон за банки,
Закон за факторинг, финансиски
лизинг, микрокредитирање и га
рантно кредитирање, Одлука за
адекватност на капиталот, Одлика
за ликвидност на банките и Одлу
ка за регистрација на банките и
финансиските институции. Во пр
виот квартал на 2018 година ќе се
донесе Закон за санација на банки
те.

5

Капиталот на банките во 2016
година, во однос на истиот пе
риод од 2015 година, е зголе
мен за 5,8%. Што има најголемо
влијание за пораст на капиталот
на банките во Црна Гора во 2016
година?
- Најновите податоци покажу
ваат дека капиталот на банките
во однос на крајот од претходна
та година е пораснат за 8,7%. На
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порастот на капиталот влијаеше
докапитализацијата на две банки,
почетокот на работа на една нова
банка, како и позитивниот финан
сиски резултат на ниво на целиот
банкарски систем.

6

на, порастот изнесува 3,5% во однос
на 2014 година, и покрај неповол
ното меѓународно опкружување:
тероризам, мигранти и украинска
та криза. Во 2017 година треба да се
очекува продолжено присуство на
проблемите што и досега беа при
сутни. Во прв ред, неликвидноста
на реалниот сектор што се одразу
ва на високо ниво на заостанати
долгови. Моментално има 19% на
правни лица и претпријатија што
се блокирани. Потоа, има високо
ново и динамика на јавниот долг
и буџетски дефицит, како и високо

есетгодишното искуство стекнато
со работа во Централната банка на
Црна Гора да пробам да го прибли
жам на младите генерации кои се
определиле да ја работат оваа ра
бота.
Што се однесува за мојата по
натамошна активност во Црна
Гора, според Законот, немам пра
во во период од една година по
завршување на мандатот како гу
вернер да се занимавам со работи
во финансискиот сектор. За тоа
време ќе размислувам. Во секој
случај, не се гледам себе во никоја
друга област, освен во финан
сиите. Работата со монетарна
та политика е моја област на
која ќе останам верен докрај.

Каква е ситуацијата во Црна
Гора во активностите во бан
карството на мало (Retail
Banking)? Дали постои пораст на
кредитирањето на малите и сред
ните компании?
- Според методологијата на
Црна Гора, нема официјални по
датоци за малите и средни
те претпријатија. Се следи
движењето во секторите еко
номија и население. Секторот
население учествува со повеќе
од 52% во формирањето на
Какво е вашето мислење
вкупните депозити. Во однос
за важноста и мотиваци
на истиот период минатата го
јата во изборот и работа
дина, овие депозити се порас
та на младите банкари? Која
нати за 4,3%. Во структурата
е вашата порака на младите
на депозитите на население
и перспективни банкари во
то, орочените депозити учес
Македонија?
твуваат со 55%. Од друга стра
- Како во секоја работа, така
на, кредитите на населениет
о
и во оваа, мотивацијата е мно
учествуваат со 40,6% во вкуп Моја порака до младите е дека мораат да имаат гу битен елемент, и во фазата
ните кредити и тие се порас јасна визија за својата иднина, да бидат одлуч на избор и во текот на работата
нати за 4,8% во однос на исти
ни во намерата да го остварат она што го имаат од страна на младите банкари.
от период претходната година,
Мотивацијата е основна дви
додека, пак, порастот на ново замислено, максимално да се посветат на рабо жечка сила што ги поттикну
одобрените кредити за населе тата за којашто се определиле
ва луѓето да остваруваат подо
нието изнесуваат дури 42,6%.
бри резултати. Доколку постои
Најголем дел од кредитите на насе ниво на нефункционални кредити мотивација, резултатите ќе бидат
лението (95,7%) се одобрени на рок и каматни стапки во банкарскиот неизоставни. Мотивираниот човек
подолг од една година. Наменски сектор.
сигурно ќе ја сработи работата по
разгледувано, најзастапени се го
добро, поодлучно и попосветено.
товинските кредити со 51,2%, по
Со повеќе од 40 години ис За мотивацијата не треба да се за
тоа кредитите за станбено градење
куство во Централната бан нимаваат само вработените туку
и адаптација со 40,8%. Уредноста
ка на Црна Гора, може да се и нивните менаџери. Моја порака
на расчистување на обврските на каже дека сте регионален екс до младите е дека мораат да има
овие категории кон банките е мно перт за монетарна политика и ат јасна визија за својата иднина,
гу поголема во однос на другите управување со монетарните фи да бидат одлучни во намерата да го
сектори. Во структурата на вкуп нансии. Сега, како член на Ака остварат она што го имаат замисле
ните нефункционалните кредити демскиот совет во македонската но, максимално да се посветат на
овој сектор учествува со 28%.
банкарска академија – АБИТ, кои работата за којашто се определиле.
се вашите планови за во иднина? Со оглед на тоа што во банкарство
Исклучително сум почестен со то нема или има малку работи што
Според вашите проекции и
очекувања, со какви пробле одлуката на Академскиот совет на можат да се работат индивидуално,
ми ќе се соочи црногорската АБИТ во кој сум избран за почесен потребно е да се развие чувство
член на Академскиот совет. Од то за припаѓање на тимот со кој
економија во 2017 година?
- Црна Гора има БДП по глава на луката ја примив со задоволство, се работи. Исто така, неопходна е
жител во износ поголем од шест затоа што ја ценам работата и постојана интеракција помеѓу вра
илјади евра. Во последните десет достигнувањата што АБИТ ги има ботените и не треба да се има страв
години БДП беше во пораст по про остварено во краткиот период од од конкуренција на работното мес
сек во година од 3,2%. Во 2015 годи две години. Моја обврска е четири то.
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Overdraft – дозволено пречекорување

Поддршка за
Вашиот бизнис!
Дозволеното пречекорување Ви овозможува одржување на ликвидноста и
задоволување на потребата од дополнителни средства во даден момент!
Аплицирајте во експозитурите на НЛБ Банка, по брза и едноставна процедура или
online преку веб страницата на Банката: www.nlb.mk

www.nlb.mk

Контакт центар: 02 / 15 600
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Д-р Клаус Ајзелмајер
Извршен директор на Академијата за контролинг
од Минхен, Германија (Controller Akademie),
Во интервјуто посветено за иднината на контролингот го споредува планирањето и
буџетирањето со подготовка да се премине преку Атлантскиот Океан со едрилица,
велејќи дека доброто планирање е важно особено затоа што би можело да зафати
бура за време на патувањето.

Планирање и буџетирање на „отворено море“
Секој кој слепо се придржува
на статичен буџет, едноставно
прави грешка

1

Д-р Ајзелмајер, вие еднаш го
споредивте контролингот на
буџетирањето со пловење. Што
мислевте со тоа?
Кога ќе седнам во брод, мо
жеби ќе сакам да го поминам
Атлантскиот Океан, на пример,
или можеби само ќе поминам
убав викенд на блиското езеро.
Барањата на екипажот и опре
мата ќе зависат од тоа за што ќе
се одлучам јас. Ако планирам да
го поминам Атлантскиот Океан,
ќе ми биде потребен прекуокеан
ски брод, обучен тим и соодветна
безбедносна опрема. Ако одам на
викенд-пловење, мојот фокус ќе
биде насочен на кошницата за
пикник, ладни пијалаци и убаво
време за семејството. Во случај на
премин преку Атлантскиот Оке
ан, ќе предвидам лоши времен
ски услови и начини како да се
справам со нив.
Подготвувањето за патување
бара планирање и буџетира
ње?
Планирањето и буџетирањето
секогаш е поврзано со „потреби
те“. Прашањето не е што може да
се случи, туку што сакам да се слу
чи? Ова означува дека треба да се
подготвам за она што сакам да го
постигнам; плановите за работа
и нивните трошоци се она што
треба да ги испланирам. Имено,
зборот „планирање“ генерички е
најсоодветен за тоа, но исто така
понатаму ќе ги сретнеме и „опера
тивно и стратешко планирање“,
како и „долгорочни и краткороч
ни планирања“.
Терминот буџет, помалку или
повеќе, означува детален план за
следната финансиска година. Тоа

КОНТРОЛИНГОТ ОСТАНУВА
ДУРИ И ВО УСЛОВИ НА ЛО
НЕРВОЗНИ КЛИЕНТИ И БРЗ

2
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е обврска, залог или облигација,
изразена во бројки или активнос
ти, насочена кон остварување на
намерата што ја споменав, поточ
но за реализација на целта.
Значи, преминувањето на Ат
лантскиот Океан е наградна
задача за контролорите. Но, па
зарите стануваат сè понестабил

3

ни, клиентите сè повеќе индиви
дуал
 изирани. Колку е сигурно,
па дури и возможно, планира
њето под тие околности?
Минатата година, еден мој
пријател беше учесник на преку
океанско преминување. Тој мо
раше двапати да го одложи по
вратниот лет, бидејќи не беше

ИНТЕРВЈУ
возможно сигурно предвидување
за времето. Сепак, планирањето
сè уште има смисла како изјава
за намера. Ако денес работам во
несигурна средина, морам да жи
веам со фактот дека реалноста мо
же многу брзо да ги заземе моите
планови. Тоа означува дека мо
рам да развијам нешто повеќе од
само изјава за намера, исто така,
потребно е да подготвам извештај
за очекувања – прогноза, на при
мер: задоцнетото пристигнување.

НЕЗАМЕНЛИВ
ОШИ ПАЗАРИ,
ЗИ ПРОМЕНИ

Не можеме да ги спречиме раз
ликите, но полесно можеме да се
справиме со разлики однапред
предвидени. Оттука, би рекол де
ка без разлика дали работам на
предвидливи пазари или на паза
ри што брзо се менуваат, секогаш
морам да се приспособам и да се

подготвам.
Ако очекувате рецесија на про
дажбата, треба да има доволно па
ри на сметка за да се помине тој
критичен период. Соодветна кре
дитна линија во банка, исто така,
може да помогне во надминување
на таков проблем. Ова е познато
како управување со ризик, што е
важна компонента во процесот
на планирање.
Особено е тешко да се дефини
раат целите во услови на кон
стантни, драматични промени
на пазарот. Какви опции имаат
контролорите?
Од перспектива на сопстве
ник, компанијата е одржлива на
долг рок ако ги исполни своите
профитни просечни очекувања
на одреден временски период.
Тоа укажува дека треба да се по
стават минимални цели што мо
раат да се постигнат, дури и ако
просторот за нивно остварување
е комплициран. Во тој случај,
може да се замени целта на про
фитот со голем број цели дефи
нирани во однос на очекувањата
за каматните стапки, на при
мер, или за сопствените цели
за пораст, земајќи ги предвид
како резултат на потребата за
финансирање. Целите можат да
бидат формулирани како фикс
на цел, на пример сто милиони
евра, или дефинирани како ре
лативни цели, како остварување
или одбрана на 50 проценти од
уделот на пазарот.
Според моето мислење, најдо
бро е да се прави комбинаци
ја од овие цели. Истото важи и
за трошоците. Можат да бидат
планирани во конкретен износ
или релативно во однос на про
дажбата. Тука се соочувате со
предизвикот да се структурира
базата на трошоци, со тоа што,
доколку очекувате намалување
на искористувањето на капаци
тетите, сè уште ќе бидете во мож
ност да влијаете барем на дел од
трошоците, преку аутсорсинг на
пример. Во минатото, има приме
ри на интернацион
 ални компа
нии каде што успеале да ги неут
рализираат лошите резултати во
еден регион со подобри резултати
од други региони, каде што биз
нисот ги надминал очекувањата.
Општата цел може да се постиг
не – иако работиме со позитивни
и негативни разлики во одделни
региони.

4

5

Дали се залагате за посилна
ориентација на релативните
цели (како уделот на пазарот)
наспроти апсолутните цели (ка
ко продажбата)?
Правилната комбинација е
клучот. Без разлика колку се ра
зумни релативните цели, тие
нема да успеат да опстанат без

Од перспектива на сопстве
ник, компанијата е одржлива
на долг рок ако ги исполни
своите профитни просечни
очекувања на одреден вре
менски период.
конкретните
цели.
Доколку
компанијата добива капитал од
акционерите, акционерите за воз
врат очекуваат добивка што мора
да се постигне. За да се постигне
тоа, компанијата мора да генери
ра повеќе продажба од трошоци,
за да се покријат. Севкупно, стану
ва поважно од сè, компаниите да
ги направат своите организацис
ки модели флексибилни, за да мо
жат полесно да одговорат на про
мените на пазарот. Компаниите
ќе го постигнат тоа со планирање
на сценарија и идентификување
на проблемите.
Постојат различни начини да
се зголеми флексибилноста, на
пример со воведување на флек
сибилни работни часови, однос
но со компензација на времето,
употребувајќи надворешни со
работници, со користење на ин
дивидуални надворешни услуги
што не се јадро на конкуренција,
па дури и комплетно надворешно
производство. Но, оваа флекси
билност не е бесплатна. Вашите
трошоци ќе се зголемат, што зна
чи дека клиентите на крајот ќе
мораат да платат повисока цена.

6

Дали традиционалните алат
ки на контролорите – нивни
те стандардизирани модели, сè
уште функционираат во такви
услови?
Стратешкото и оперативното
планирање, вклучувајќи го и бу
џетирањето, се важни, бидејќи
тие опишуваат каде сакате да
одите во однос на организацијата,
клиентите и вработените. Ако
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ИНТЕРВЈУ
работната средина станува сè
повеќе нестабилна, не е довол
но да се одговори со наводно
подобри и подетални планови.
Добар извештај е оној што има
резултати од работата. Доколку
нестабилноста се зголемува, ра
ботата и стратегиите треба да
се приспособуваат почесто. По
требен е редовен прогресивен
преглед, односно прогнозирање.
Сектори, како што се набавка,
развој и производство, често не
се во можност да ги менувате
своите трошоци на краток рок.
На тоа не може да се одгово
ри само со подобра контролна
алатка. Наместо тоа, треба да се
постави прашањето дали орга
низациската структура може да
се приспособи за да се исполнат
барањата. Една компанија како
„Епл“, на пример, се фокусира
на развој, дизајн и маркетинг.
Таа го има аутсорсирано целото
производство за снабдувачите од
Азија.
Ова означува дека „Епл“ ге
нерално не треба да се грижи
за искористување на произ
водствените капацитети, иако
може да има некои договори со
кои се гарантира одредено ми
нимално користење за произво
дителот. На пример, ако верувам
дека мојата компетентност е во
производството на висококва
литетни производи во моите
производствени фабрики во
Германија, ќе ми биде тешко да
ги неутрализирам нестабилнос
тите на пазарот. Една задоцнета
порачка може да помогне во овој
случај, на пример, да се унап
реди набавката за во иднина.
Во спротивен случај, ќе морам
да се обидам да го искористам
мојот производствен капацитет
со привремено намалување на
цените, сè со цел да се преживее
таквата фаза.

7

За поддржувачите на идејата
за „надворешно буџетирање“
предизвик е целиот концепт
на команда и контрола, вклу
чувајќи ги и традицион
 алните
алатки за контролинг, како што
се: планирање, буџетирање и
анализа на варијанти. Какво е
Вашето мислење за ова?
Интензивно ја разгледуваме
идејата за „надворешно буџе
тирање“, како во Академијата
на контролинг (Controller Akad

20 www.abit.edu.mk

emie), така и во Меѓународната
контролинг асоцијација (Interna
tional Controller Association – ICV).
Поборниците на овој при
стап укажуваат особено на не
достатоците на традиционал
ниот контролинг, како што е
почитувањето на статичкиот
буџет. Се сеќавам на еден при
мер, германска група за трговија
на мало идентификувала неоче
кувана можност за продажба во
Франција, но не можела да ја ре
ализира, поради тоа што буџетот
за маркетинг веќе бил предви
ден и потрошен за територијата
на Германија, иако тоа не било
воопшто потребно.
Сепак, овој пример само го
покажува погрешниот начин на

Ако работната средина стану
ва сè повеќе нестабилна, не
е доволно да се одговори со
наводно подобри и подетал
ни планови. Добар извештај
е оној што има резултати од
работата. Доколку нестабил
носта се зголемува, работата
и стратегиит е треба да се при
способуваат почесто.
работење со традиционалното
буџетирање. Тоа не значи дека во
секој случај треба да се напушти
традиционалното буџетирање,
но означува дека треба да се про
мени начинот на користење на
контролорските алатки. Компа
нијата мора да подготви прогно
за за можностите за продажба на
различни пазари. Во тој случај,
буџетот за маркетинг мора да
се приспособува и да се насочу
ва во зависност од очекуваната
можност за продажба. Секој што
слепо се придржува на статичен
буџет, едноставно прави грешка.

8

Мотото за тоа би било: Не ги
прескокнувајте планирањето
и буџетирањето. Подобрете ги!
Кој е вашиот коментар?
Токму така. Ние, во Меѓуна
родната контролинг асоцијација,
го имаме илустрирано со след
ниов пример: ако еден лекар му
препише на негов пациент одре
ден лек и потоа се констатира де

ка тој лек не дејствува, лекарот
нема едноставно да престане да
препишува лекови и да престане
да се обидува во иднина. Лекарот
ќе ги менува дозата или лекот, сè
додека не ја постигне целта да го
оздрави пациентот.

9

Вие сте член на Одборот на
извршни членови на Акаде
мијата за контролинг. Кои веш
тини треба да ги поседуваат
младите луѓе кои имаат наме
ра да се приклучат на контро
линг-професијата во време во
какво живееме денес?

Тие треба да имаат оператив
ни вештини, од сметководство
до финансиско известување. Во
секој случај, прашањето денес
не е само да се соберат бројките
туку тие треба и да се продадат.
Тоа означува дека еден контро
лор треба да има познавање на
процесите и средината на па
зарите во компанијата во која
работи. Однатре, контролорите
треба да имаат преглед на реле
вантните процеси и на нивни
те трошоци. Важно е да се има
целосна слика на синџирот на
снабдување на компанијата, од
снабдувач, преку производител
до клиент. Контролорите мораат
да бидат сигурни дека сакаат да
допрат до луѓето. Ние милуваме
да кажеме дека контролингот е
маркетинг на сметководството.
Тоа значи дека задача на контро
лорите е да ги запознаат луѓето
со алатките и со информациите
што ги дава системот, за да мо
жат да носат подобри одлуки,
дури и во време на неизвесност
и на временски ограничувања.
Еластичноста ќе се покаже во
побарувачката, исто така. Не
можеме да планираме кога ќе
се појави криза, но кога веќе ќе
се појави, контролорите ќе има
ат многу работа затоа што на
компанијата ќе ~ требаат опции
за дејствување. Во исто време,
ова означува дека контролори
те ќе бидат повикани да раз
мислуваат за алтернативи, т.е.
сценарија. Јас, исто така, сум
член на Управниот одбор на Ин
тернационалната група за кон
тролинг (International Group of
Controlling – IGC), каде што раз
вивме модел за надлежности на
контролорите што ја објави не
одамна „Хауфе Ферлаг“.
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Игор Бислимовски
Одговорен за сигурност на информативниот систем
Самостојна дирекција за контрола на усогласеност на
работењето на банката и спречување на перење пари
Комерцијална банка АД Скопје

A

БАНКИ

УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК

ОД ЕКСТЕРНАЛИЗАЦИЈА НА ДЕЛОВНИТЕ ПРОЦЕСИ
ВО БАНКИТЕ И ВО ФИНАНСИСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ

Задолжителните ак
тивности, внатрешната
ревизија, управувањето
со ризиците, усогласенос
та со прописите, согласно
Законот за банки банката
не може да ги
пренесе на трети лица

Е

кстернализација или аутсор
синг претставува користење
на банкарски, финансиски и/
или помошни услуги за под
дршка на составните елемен
ти на деловните процеси, а кои се
пренесуваат на надворешен обезбе
дувач на сервиси, на континуирана
основа и врз база на договор. Ова не
подразбира пренесување на финан
сиските активности, туку само на
услугите што се во функција на нив
на поддршка.
Пренесувањето на стандарди
зираните услуги во кои спаѓаат
системите за меѓубанкарска кому
никација и тргување, телекомуни

кациска мрежа и инфраструктура,
маркетинг-услуги и истражување
на пазарот, одржување, чистење, ко
мунални услуги, набавка на стоки и
градежни работи, наем на недвиж
ности, немаат третман на услуги од
надворешни лица во контекст на
екстернализацијата.
Екстернализацијата како процес
на пазарот во светски рамки постои
подолго време и нормално е со текот
на годините да се идентификуваат
и да се вреднуваат и позитивните
страни, но и да се имаат предвид и
лошите искуства и проблеми. Гло
бални трендови во ИТ-индустријата
се Infrastructure as a Service (IaaS),
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БАНКИ
Доколку врз основа на претходна
Platform as a Service (PaaS), Software
as a Service (SaaS), Cloud Computing. та анализа банката донесе одлука за
Големите компании што ги перци екстернализација, наредни чекори
пираат трендовите свесни се дека би биле да се даде одговор на:
на глобалниот пазар се прават се
• По кои параметри и критери
риозни тектонски поместувања и
уми би се вршела длабинска
дека со брзата индустријализација и
евалуација на потенцијалниот
дигитализација во сите области, тра
снабдувач на услуги (искус
диционално етаблираните бизниси
тво,
стручна
оспособеност,
веќе не се сигурни и настојуваат сво
познавање на прописи, репу
ите услуги да ги пренасочат во друг
тација, пазарен удел, локација,
сектор.
потреба од дополнителни сис
Кога се споменува аутсорсинг, во
теми, конверзии, евентуални
контекст на финансискиот сектор,
подизведувачи, ревизорски и
генерално се има предвид екстер
финансиски извештаи и сл.) и да
нализирањето на процесите што се
однесуваат на информатичката тех
ли е неопходна сертификација
нологија. Историски гледано, во ра
или негово лиценцирање?
ните осумдесетти години на минати
• Кои услови и стриктни одредби
от век екстернализацијата почнува
треба да се вклучат во Догово
како процес, заедно со потребите да
рот за екстернализација со над
се препуштат активностите што се
ворешниот снабдувач, особено
однесуваат на ИТ на други фирми
околу нивото и квалитетот на
што ја имаат соодветната експерти
услуги, рокови и казнени од
за во оваа област.
редби?
• Како континуирано ќе се следи
квалитетот на давањето услу
ги од страна на надворешни
от снабдувач, време на одѕив,
перформанси, контрола над
Процесот на екстернализаци
давањето услуги во поглед на
ја во една банка би требало да по
доверливоста,
интегритетот
чне да се одвива во рамките на
и достапноста на податоци
банката. Таа треба да има јасно из
те, ревизија и реевалуација на
готвена политика и стратегија за
снабдувачот?
користење услуги од надворешни
• Што ако снабдувачот не е во
лица. Идентификацијата на матери
состојба да го обезбеди потреб
јалноста на процесите што би може
ното ниво или, воопшто, ако
ле да бидат предмет на екстернали
прекине со давањето услуги,
зација, треба да биде врз основа на
какви се неговите планови за
опсежна анализа и одговор на след
обезбедување непрекинатост
ните прашања:
во работењето и плановите за
• Кои процеси или нивни дело
ви можат да се екстернали
зираат, кои се регулаторните
ограничувања и кои активнос
ти бараат лиценцирање од су
первизорски авторитет?
• Како се оценети интерно ефи
касноста и трошоците што бан
ката ги има во однос на тоа кога
истите процеси би се препуш
тиле врз основа на договор на
друга компанија?
• Какво влијание би имала екс
тернализацијата на односите
во рамките на банката, на мо
ралот и на работните места на
вработените?

Прашања
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Мотиви
и потреба од
екстернализација
Мотивите и потребата
од екстернализација
на деловните процеси
најчесто произлегува
од потребата да се на
малат трошоците, да
се обезбеди поголема
достапност на ресурсите
и да се намали ризикот,
да се зголеми ефикас
носта во работењето,
да се има пристап до
најновата технологија и
до експертските центри,
рационално да се насо
чат човечките ресурси
во суштинските деловни
активности, да се добие
поголем квалитет во
однос на услугите и да се
обезбеди конкурентска
предност.

БАНКИ
сигурноста на клиентите и нивните
податоци. За постигнување на тие це
ли, како и за достигнување на бара
ното ниво на квалитет на услуги, тие
имаат направено сериозни инвести
ции и вложувања во материјални и
во човечки ресурси.
Компаниите што, од своја страна,
имаат потенцијал и можност да да
ваат услуги за банки и финансиски
институции за да опстанат на паза
рот мораат да направат дополнител
ни вложувања и да обезбедат високо
ниво на специјализираност на услу
гите, како и да се во чекор со локал
ното законодавство и регулативата.

Заклучок
Заклучок е дека екстернализа
цијата постои повеќе од 50 години,
сè уште е во динамичен облик и ќе
опстане. Во иднина се очекува акту
елни теми од оваа област да бидат
(1) мултивендор-екстернализација
и сорсинг-мрежи, (2) клауд компју
тинг и неговите импликации, (3)
управување со ризикот од екстерна
лизација и (4) методите за надмину
вање на офшоринг-дупките.

Регулативи
санација од катастрофа?
Под кои услови, кои се ризи
ците и дали е воопшто можно
компанијата повторно да го
врати делот или процесот што
претходно бил екстернализи
ран?
Во процесот на процена на ри
зикот од екстернализација секогаш
треба да се имаат предвид и факто
рите, како што се: скриените тро
шоци, скапите измени на догово
рот и зголемувањето на цените на
услугите, решавањето на споровите,
губењето на интерните компетен
ции, надзорот над активностите и
иновативните капацитети.
Кога се во прашање банките, по
голем дел од нив го имаат задржано
конзервативниот пристап во однос
на екстернализацијата и доколку се
решат на истото, тоа го прават во по
мал обем или само на одредени дело
ви од деловните процеси. Банките се
под голем притисок на усогласување
со регулативата и обезбедување на
•

Хрватска
Според искуствата од
регионот и податоците
на Народната банка
на Р. Хрватска од 2015
година, 95% од кре
дитните институции не
користат и не планираат
користење на Infrastructure-as-a-Service (IaaS).
Во благо поголема мера,
17% имаат применето
т.н. Software-as-a-Service
(SaaS), и тоа првенствено
во екстернализација на
одредени специфични
модули/апликации.

Европската регулатива што се
однесува на екстернализацијата на
деловните процеси во банките е со
држана во Sound Practices for the
Management and Supervision of Op
erational Risk и Outsourcing in Finan
cial Services на Basel Committee on
Banking Supervision – BCBS, како и во
Guidelines of outsourcing на Commit
tee of European Banking Supervisors –
CEBS (EBA).
Домашната регулатива што е
во чекор со европската е содржа
на во Законот за банките, Одлука
та за управување со ризиците, Су
первизорскиот циркулар бр. 10 за
управување со оперативниот ризик,
Одлуката за сигурност на информа
тивниот систем на банката и Супер
визорски циркулар бр. 9 за сигур
ност на информативниот систем на
банките.
(Ставовите и мислењата содржа
ни во текстот се предмет на лична
опсервација на авторот и немаат цел
на кој било начин да влијаат на чи
тателите во поглед на нивната одлу
ка во однос на екстернализацијата.)
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Глигор Пандиловски,
Директор на Дирекција за контрола на усогласеноста и
следење на активностите за спречување на перење пари и
финансирање на тероризам
Стопанска банка АД Скопје
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Важен сегмент во работата на банките и на другите финансиски институции

ЗАШТИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ
И ПРИВАТНОСТА ВО БАНКИТЕ

Заштитата на личните
податоци и приватноста
на клиентите отсекогаш
преставувала важен
сегмент во работата на
банките и на другите
финансиски институции.

З

аштитата на личните подато
ци и правото на приватност се
основни фундаментални права
што се гарантирани со Уставот
на Република Македонија, а
нивната заштита примарно се уреду
ва со Законот за заштита на личните
податоци, донесен во 2005 година и
оттогаш има претрпено седум изме
ни, како и со подзаконските акти што
произлегуваат од овој закон.
Со Законот се дефинираат катего
рии на лични податоци, начини на
кои личните податоци се собираат и
се обработуваат, правата на субјектот
на лични податоци, како и мерки за
заштита на личните податоци од не

дозволена обработка, пренос на пода
тоците во друга земја, давање пода
тоци на користење, права и обврски
на офицерот за заштита на личните
податоци и прекршочни одредби.
Заштитата на личните податоци
и приватноста на клиентите отсе
когаш преставувала важен сегмент
во работата на банките и на другите
финансиски институции. Притоа, об
работката на личните податоци при
извршување на финансиските ак
тивности е предвидена во голем број
закони што го регулираат финан
сиското работење: Закон за банки
те – заради вршење на финансиски
активности; Закон за спречување на
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Заштита на податоците на
клиентите преставува обвр
ска на сите вработени и тие
претставуваат основното ниво
на заштита од злоупотреба
и незаконска обработка или
откривање на податоците на
клиентите...

перење пари и финансирање те
роризам – заради утврдување на
мерките и дејствата за откривање
и спречување на перење па
ри, поврзани казниви дела и
финансирање тероризам; Закон
за платен промет – за вршење
активности на платен промет
(банките како носители нa пла
тен промет); Закон за работните
односи и Закон за евиденции
те во областа на трудот – заради
остварување права од работните
односи; Закон за извршување –
заради извршување на побару
вања итн.
Дирекцијата за заштита на
личните податоци преставу
ва регулаторен орган што врши
надзор над законитоста на
преземените активности при
обработување на личните пода
тоци и нивната заштита во РМ, а
офицерот за заштита на личните
податоци е одговорен за приме
на на регулативата од областа на
обработката и заштита на лич
ните податоци кај контролорот,
односно носителот на збирките
на лични податоци што се обра
ботуваат, во нашиот случај бан
ката.
Основни начела за заштита
на податоци, што финансиски
26 www.abit.edu.mk

те институции и другите прав
ни лица кои вршат обработка на
лични податоци треба да ги по
читуваат согласно регулативата
се: личните податоци треба да се
обработуваат правично и во со
гласност со законот; да се собира
ат за конкретни, јасни и со закон
утврдени цели и да се обработу
ваат на начин што е во соглас
ност со тие цели; да се соодветни,
релевантни и да не се преобемни
во однос на целите поради кои се
собираат и се обработуваат; да се
точни, целосни и каде што е по
требно ажурирани, при што ќе се
преземат сите соодветни мерки
за бришење или коригирање на
податоците што се неточни или
нецелосни, имајќи ги предвид
целите поради кои биле собрани
или обработени и да бидат чу
вани во форма што овозможува
идентификација на субјектот на
лични податоци, не подолго од
што е потребно да се исполнат
целите поради кои податоците
се собрани за понатамошна обра
ботка.
Токму непочитувањето на
овие начела често доведува до
неовластена или до незаконска
обработка на личните податоци,
што може да предизвика сериоз

ни нарушувања на приватноста
на клиентите.
Како последен актуел
 ен при
мер за нарушување на приват
носта и протек на податоци
во светски рамки преставува
случајот т.н. „Панама пејперс“,
каде што се работи за протек на
11,5 милион
 и датотеки со вкупна
големина од 2,6 терабајти, што
откриваат финансиски инфор
мации (трансакциски сметки и
информации за сопственичка
структура, лични податоци на
физички лица итн.) за повеќе од
214.418 офшор-компании. Наве
дените документи се украдени
од интерната база на податоци
на четвртата по големина во све
тот адвокатска офшор-фирма со
потекло од Панама – „Мосак Фон
сека“.

Како треба да биде поставен
ефикасен систем за заштита на
личните податоци на клиентите
и нивната приватност во една
институција?
Пред сè, со воспоставување на
интерни акти во согласност со
регулативата во кои целосно и
темелно ќе бидат објаснети пра
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вата и обврските на вработени
те во заштитата на приватноста
на клиентите и нивно соодветно
комуницирање со сите врабо
тени, како и поставување на за
штитен систем што ќе се темели
на повеќе нивоа на заштита на
податоците на клиентите.
Заштита на податоците на
клиентите преставува обврска
на сите вработени и тие претста
вуваат основното ниво на зашти
та од злоупотреба и незаконска
обработка или откривање на по
датоците на клиентите и затоа
од особена важност е постојаното
комуницирање со вработените
на интерните акти од областа на
заштитата на личните податоци
во форма на обуки или е-весници
во рамките на институцијата.

Како последен актуелен пример
за нарушување на приватноста
и протек на податоци во светски
рамки преставува случајот т.н.
„Панама пејперс“, каде што се
работи за протек на 11,5 милиони
датотеки со вкупна големина од
2,6 терабајти, што откриваат фи
нансиски информации (трансак
циски сметки и информации за
сопственичка структура, лични
податоци на физички лица итн.)
Потребно е воспоставување
на конкретни и јасни одговорнос
ти во однос на заштитата на лич
ните податоци помеѓу офицерот
за заштита на личните подато
ци, одговорното лице за инфор
мативна сигурност на банката
и лицето/секторот за контрола
на усогласеноста на работењето
на банката со прописите. Во не
кои институции овие три пози
ции се концентрирани во една
личност, а во некои е направе
на сегрегација на одговорности
те, при што треба да се направи
јасна поделба на обврските и
одговорностите помеѓу одговор
ните лица што ќе овозможи ефи
касна соработка во справување
со секаков вид инцидент повр

зан со повреда на приватноста и
со податоците на клиентите.
Вршење на годишна ревизија
од страна на Секторот за внат
решна ревизија на воспоста
вениот систем за заштита на
податоците на клиентите е
исто така од особено значење
за процена на ефикасноста во
функционирањето и во адекват
носта на воспоставениот систем.

Која е улогата на секторот/лице
то за контрола на усогласеноста
на работењето на банката со
прописите во заштитата на лич
ните податоци?
- Советодавна (ја следи усог
ласеноста со законот и со про
писите донесени врз основа на
законот што се однесуваат на за
штита на личните податоци ги
изработува интерните акти, дава
мислење за примена на регула
тивата);
- Превентивна (врши про
верка на договори со клиенти,
договори со надворешни лица
и сите други договори со кои се
врши обработка на личните по
датоци за нивна усогласеност со
регулативата; учествува во про
цесот на одговор на поплаки од
клиентите кои се однесуваат на
заштита на личните податоци;
одговара на барањата на регу
латорните органи и други лица
во однос на заштита на личните
податоци на клиентите; врши те
ренска контрола на обработката
на личните податоците на кли
ентите [присуство на брошура,
постапка за вршење трансак
ции и ажурирање на клиентите];
спроведува обука за примена на
регулативата; ги одобрува про
мотивните кампањи/материјали
на банката; во соработка со ре
ферентот и ОСИС врши пријава
на збирка на лични податоци и
пријава за пренос на податоци во
дирекцијата);
- Корективна (изготвува акцио
нен план за утврдените неправил
ности и ја следи имплементаци
јата на корективните мерки; врши
теренска и вонтеренска контрола

на исполнувањето на корективни
те мерки; спроведува обука за вра
ботените за детектираните непра
вилности и имплементираните
корективни мерки).

Постојана соработка со
Дирекцијата за заштита на лич
ните податоци
Од особена важност е посто
јаната комуникација со Дирек
цијата за прашања од областа
на заштитата на личните по
датоци. Стопанска банка АД –
Скопје има одлична соработка
со Дирекцијата и е во постојана
консултација при реализирање
проекти/активности што вклу
чуваат обработка на личните
податоци на клиентите. Име
но, ние сме права и единствена
банка во РМ што во рамките на
своето работење во соработка со
Дирекцијата имаме изготвено
брошура „Зошто на банката и
 се
потребни моите лични подато
ци?“ Оваа брошура е наменета за
постојните и за идните клиенти
на банката со цел да им помогне
на поедноставен начин да разбе
рат што се случува со нивните
лични податоци при нивната об
работка во финансиските инсти
туции.
На ниво на Здружение на
банкарство, Комисијата за Com
pliance и АМЛ во соработка со
Дирекцијата има изготвено низа
проекти од кои посебно би ги изд
воил изготвувањето Апликација
за
регистрирање/ажурирање
на клиент (физичко и правно
лице), што е задолжителна и се
применува во сите банки во РМ,
како и изготвување Изјава за
собирање, обработка, чување и
пренос на лични податоци во со
гласност со обврските на банки
те кон Законот за усогласување
на даноците по странски сметки
(Foreign Account Tax Compliance
Act – FATCA). Ова е од особено
значење за банките во отсуство
на Меѓувладин договор помеѓу
Република Македонија и власти
те од САД, што ќе ги дефинира од
говорностите на двете држави во
спроведување FATCA.
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М-р Златко Нестороски
Раководител на служба за управување на
односите со големи претпријатија
НЛБ Банка АД Скопје
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C R E DI T

A

Македонија не е исклучок од овој тренд

КРЕДИТНАТА АНАЛИЗА ВО

МОДЕРНОТО БАНКАРСТВО

С

екојдневно сме сведоци на сè по
брзи и почести промени во делов
ното опкружување, како и на не
предвидливи финансиски услови
во светски рамки. Апетитите за
преземање ризици се различни за секоја
банка и варираат од најминимални
и конзервативни до најагресивни. Во
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изминатите години не беше невооби
чаена појава на негативни финансис
ки резултати, намалувања на кредит
ни рејтинзи, па дури и пропаѓање и на
најреномирани светски банки. Сето ова
покажа дека нешто не е во ред со проце
сите на одобрување на изложеностите
кај многу банки и дека тие имаат висо

БАНКИ

котоксични портфолија, што доведе до
потреба од зајакнување на анализата на
финансиските перформанси на компа
ниит
 е при одобрувањето на изложенос
тите и построго оценување на ризич
носта на пласманите на банките.
Кредитната анализа зазема сè по
значајна улога при одобрувањето на
кредитите и сè повеќе банки имаат
посебни служби за кредитна анализа.
Македонија не е исклучок од овој тренд
и некои банки веќе имаат формирано
служби што се занимаваат со оваа про
блематика.

Која е улогата на кредитниот
аналитичар?
Кредитната анализа
зазема сè позначајна
улога при одобрувањето
на кредитите и сè повеќе
банки имаат посебни
служби за кредитна
анализа

Кредитниот аналитичар е оној
што треба детално да се запознае со
работењето и со бизнис-моделот на
компанијата. Тоа значи дека треба да
има директна комуникација со клиен
тот со цел да ги обезбеди сите потребни
и релевантни податоци за работењето
на компанијата, како што се: начин на
оперирање, пазари на набавки, пазари
на продажба, начин на плаќање, напла
та на побарувања, конкуренција, учест
во на пазарот, пазарни трендови, дали
вообичаен
 о компанијата користи акре
дитиви или гаранции при набавките,
како компанијата го финансира своето
работење, тековни и идни проекти итн.
Сите овие информации треба да бидат
потврдени преку анализа на финансис
ките податоци на компанијата, хоризон
тална и вертикална анализа, анализа
на паричниот тек, анализа на трендови,
показатели итн. Честопати има случаи
кога финансиските извештаи даваат
мошне добра слика за компанијата, но
кога ќе се навлезе во детална анализа
на секој бројка се доаѓа до сосема друг
заклучок.
На пример, компанијата може да има
искажано висок позитивен финансиски
резултат на крајот на годината, но по де
талната анализа да биде утврдено дека
тој финансиски резултат е изграден од
многу ненаплатливи побарувања, лоши
вложувања што не генерираат приходи
и во блиска иднина би требало да се от
пишат итн.
Поентата е во тоа дека зад секоја
бројка во финансиските извештаи стои
некое објаснување што треба да ни ја
потврди нејзината реалност. Дополни

телно, секогаш кога компанијата изгот
вува ревизорски извештаи, тие треба да
бидат детално прочитани и анализира
ни од страна на кредитниот аналити
чар, дали се со квалификувано мислење
или не и, доколку се со квалификувано
мислење, да се обрне внимание на што
се однесува квалификацијата. Сите овие
анализи и разговори со клиентот треба
да резултираат во едно мислење изгот
вено од страна на кредитниот аналити
чар во кое ќе биде дадена оценка и став
за здравјето на компанијата, одржл
 и
воста на нејзиниот бизнис-модел и ква
литетот на трансакцијата, односно дали
банката треба да ја поддржи финансис
ки зделката на компанијата или не.

Очекувана загуба
Исто така, пред секое одобрување на
изложеност кон некоја компанија, бан
ката ја пресметува евентуалната очеку
вана загуба (EL – expected loss) со цел да
утврди дали може да ја поднесе евенту
алната загуба од трансакцијата. Иако на
ублажување на оваа загуба може да по
могне квалитетен колатерал, сепак тре
ба да се нагласи дека при одобрување на
кој било пласман на одредена компанија
најбитно е финансиското здравје на
компанијата, т.е. финансиската сигур
ност и нејзиниот отплатен капацитет,
како и квалитетот на трансакцијата, а
колатералот има второстепено значење.

Ризици
При анализата треба да се утврдат
потенцијалните ризици со кои би се
соочила компанијата и ризиците на
трансакцијата и да се предложат мерки
за нивно митигирање, како и договорни
ковенанти што ќе треба да ги исполну
ва компанијата за цело времетраење на
кредитот со цел да се заштити банката.

Отпор при давање податоци
Со оглед на тоа што најголемиот број
податоци за работењето на компанијата
треба да ги обезбедат клиентите, честа
појава е да се има отпор при давање
податоци или да даваат минимум по
датоци, мислејќи дека на тој начин се
доведува во ризик од протекување ин
формации до конкуренцијата или зара
ди други причини. Тоа, пак, дава сигнал
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на банката дека се работи за нетранспа
рентен клиент и дека во такви случаи
можни се проблеми при соработката
во иднина. Затоа, уште на почетокот на
соработката работите треба да се поста
ват на тој начин што на клиентот јасно
ќе му биде дадено на знаење дека бан
ката ќе бара податоци за работењето
на компанијата, дека сето тоа ќе остане
деловна тајна, дека банката е партнер
со клиентот и за да се има квалитетна
соработка во иднина ќе треба да се има
отворен и транспарентен однос.

„Downside scenario“ на паричниот тек
и „Оutsource“ услуги од консултанти
Кога станува збор за нови долго
рочни инвестиции, секогаш се бара од
клиентите да достават квалитетен и
детален бизнис-план, со затворена фи
нансиска конструкција и проектиран
паричен тек од инвестицијата. Исто
така, треба да биде доставена целосна
та проектно техничка документација
за проектот, што се дава на процена
на независен проценител со цел да се
утврди реалната цена на чинење на
инвестицијата. По доставата на ком
плетната документација, кредитниот
аналитичар ја изготвува анализата за
проектот, ја проверува реалната ост
варливост на добиен
 иот бизнис-план и
изготвениот паричен тек од клиентот,
изготвува „downside scenario“ на парич
ниот тек како конзервативна варијанта
и дава конечна оцена на проектот. При
тоа, честопати се користат „outsource“
услуги од консултанти, проценители,
професори итн., бидејќи за да се изгот
ви квалитетен „due diligence“ за одре
дени проекти потребно е и независно
мислење од професионалци и експерти.
Во врска со долгорочните инвести
ции, би нагласил дека во последно вре
ме за пофалба кај македонските банки
е појавата на заедничко финансирање
на големи проекти преку проектно
финансирање и формирање синдикати.
На тој начин банките го делат ризикот
од евентуален неуспех на проектот и
притоа анализите на проектот пред да
се влезе во негово финансирање се по
квалитетни и посеопфатни.

тењето на компанијата кредитниот ана
литичар може да согледа и рани знаци
на влошување на перформансите на
клиентот и притоа веднаш треба да се
предложат мерки со цел навремено да
се спречи дополнително влошување на
здравјето на компанијата. Такви мерки
би биле: промена на бизнис-моделот на
компанијата, неодобрување на некоја
трансакција што за клиентот изгледа
профитабилна, но е многу ризична или
во краен случај и преструктуирање на
кредитите што ги има клиентот со цел
да му се олесни работењето и да му се
подобри ликвидноста, а со тоа и банката
да си го спаси пласманот.
Сето ова спаѓа во делот на работни
те задачи на еден кредитен/финансиски
аналитичар кој за да биде успешен мора
континуирано да вложува во себе пре
ку секојдневно надградување и учење,
како и преку следење на финансиски
Предлог мерки
те текови и динамичните трендови во
Понекогаш, при анализата на рабо светската економија.
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Кога станува збор за
нови долгорочни ин
вестиции, секогаш се
бара од клиентите да
достават квалитетен и
детален бизнис-план, со
затворена финансиска
конструкција и проек
тиран паричен тек од
инвестицијата.
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Марија Ивановска,
Раководител на Оддел за човечки ресурси и организација
ТТК Банка АД Скопје

МОТИВИРАЊЕ ВРАБОТЕНИ –
НЕФИНАНСИСКО МОТИВИРАЊЕ ВРАБОТЕНИ

Тоа кон што треба да се стреми
секој работодавач е да создаде
работна околина и култура
што ги зголемува можностите
за внатрешна мотивација.
Вработените сакаат да веруваат
дека нивните погледи и мислења
се земаат предвид, дека
менаџментот ги слуша.

Парите, во основата, се начин на кој ги задржуваме
резултатите во работата, затоа тие се послаб и не
толку траен мотиватор

М

отивацијата на вработе
ните е сложена и инди
видуализирана, а стра
тегиите и тактиките на
менаџментот мораат да
бидат широко поставени за да ги
решат прашањата за мотивацијата
на поединците, бидејќи продук
тивноста на трудот, остварените
перформанси и посветеноста на
организацијата се во директна вр
ска со мотивацијата.
Начините за мотивирање на
вработените можеме да ги подели
ме во две групи: внатрешни и над
ворешни.
Внатрешниот мотиватор е не
што внатре во самиот вработен
што му предизвикува внатрешно
чувство да сака да работи подобро
или да сака да продолжи да работи.
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Честопати се нарекува и нефинан
сиски мотиватор.
Надворешниот мотиватор про
излегува надвор од вработениот.
На пример: работа што се
совпаѓа со она што вработениот
најмногу сака да го работи прет
ставува внатрешен мотиватор.
Давањето бонус или награда прет
ставува надворешен мотиватор.
Точно е дека парите секогаш ќе
бидат еден од главните фактори во
мотивирањето на луѓето. Но, ке
шот не е секогаш единствениот од
говор и во многу случаи дури не е
ни најдобриот одговор. Парите, во
основата, се начин на кој ги задр
жуваме резултатите во работата,
затоа тие се послаб и не толку тра
ен мотиватор.
Тоа кон што треба да се стре

ми секој работодавач е да создаде
работна околина и култура што
ги зголемува можностите за внат
решна мотивација. Вработените
сакаат да веруваат дека нивните
погледи и мислења се земаат пред
вид, дека менаџментот ги слуша.
Тие сакаат да им бидат дадени
можности за личен развој и развој
на нивната кариера, да им бидат
дадени можности да го работат
тоа што најдобро го знаат. Тие са
каат работа што се совпаѓа со нив
ниот начин на однесување. Тие
сакаат признание од менаџментот
кога ќе сработат добро.
Во продолжение следуваат не
колку едноставни начини да ги
мотивирате вашите вработени и
да го добиете она што го сакате од
нив. Доколку успеете барем 70%
од овие правила да ги применува
те успешно, вие ќе имате одлич
ни предуслови да бидете добри
менаџери и да постигнете макси
мални резултати од вашите врабо
тени.

БАНКИ

ПРИЗНАНИЕ

прашајте го секој работник што го покренува.

Кога вашите вработени завршиле нешто,
тие постигнале нешто. Вашето признание е
искажување почитување/благодарност за тоа
постигнување. Повеќето менаџери не покажу
ваат доволно признание, бидејќи тие самите не
го добиваат доволно. Затоа, не им доаѓа при
родно да го прават тоа. Ако ова се однесува на
вас, морате да се откажете од овој изговор како
од лоша навика. Станете давател. Погледнете
во цената. Признанието е бесплатно!

НАДВОРЕШНИ СЕМИНАРИ
Надворешните семинари претставуваат стиму
лативна пауза. Бидејќи надворешните семи
нари не се секогаш економични, предвидете
семинари или работилници на самото место за
вашиот персонал. Искористете надворешен се
минар како натпреварувачка награда за еден
или за двајца. Потоа направете структуриран
план за тие што присуствувале на семинарот
за кратко време да го пренесат семинарот на
другите кога ќе се вратат. Со тоа сите стануваат
едуцирани по цена за еден.

ПОФАЛБА НА САМОТО МЕСТО
Исто така, ова е поврзано со признание, но тука
клучот е во времето. Кога ќе се создаде при
чина да пофалите некого не ја одложувајте
пофалбата поради која било причина! Брзата
реакција е еднаква на ефикасност. Пофале
те ги луѓето кога постигнувањето е во свежо
сеќавање кај сите. Тоа што дава ефект е да из
леземе и да кажеме дека нечија презентација
била одлично направена или да ракоплескаме
за добрата продажба. Пофалете ги веднаш за
тоа што го оствариле или што го постигнале!
Не дозволувајте времето да се искраде и да
го оттргне секој грам на позитивен ефект што
пофалбата може да го има кога е кажана без
одлагање.

НАУЧЕТЕ ДА ГИ ПРЕПОЗНАВАТЕ И ДА ГИ
ЕЛИМИНИРАТЕ ЗАКАНИТЕ
Работниците често мислат дека нивните
менаџери користат закани со цел да ги мотиви
раат, додека менаџерите постојано го негираат
тоа. Тие не мислеле дека им се закануваат на
вработените, но доколку така се почувствувале
вработените, тогаш тоа е закана и тоа дејствува
негативно на нивото на мотивираност. Значи,
менаџерите треба да научат како да ги препоз
наат постапките што вработените ги гледаат ка
ко закана и да работат на нивно елиминирање
или видоизменување. Можноста е ефикасен
мотиватор. Стравот не е.

ПОБАРАЈТЕ ОД ВРАБОТЕНИ
ТЕ ИНФОРМАЦИЈА ЗА НИВНОТО
РАБОТЕЊЕ
влијание што тие го имаат врз вашите луѓе. Тоа
позитивно влијание ќе се качи за неколку нивоа
повисоко кога признанието доаѓа од генерал
ниот директор.

РАЗМИСЛЕТЕ ЗА ПРЕДНОСТИТЕ/СИЛНИ
ТЕ СТРАНИ НА ВАШИТЕ ВРАБОТЕНИ!
Повеќето менаџери се грижат за тоа каде гре
шат нивните вработени. Тоа претставува нор
мална загриженост, но ја впрегнува демоти
вирачката спрега. За да изградите мотивација,
потсетете се себеси која е најсилната страна/
најголемата предност на секој вработен.
Пробајте да го затекнете вашиот вработен до
дека работи нешто правилно, а не погрешно.
Тогаш, наградете го таквото однесување. Ох
рабрете ги вработените да го повторуваат тоа.

КОМУНИЦИРАЈТЕ!

Направете фотографија на целиот ваш персо
нал (вклучувајќи се и себе!), зголемете ја и зака
чете ја на видливо место. Повеќето луѓе сакаат
да се видат себеси како дел од група или тим.

Отворената комуникација за повеќето работ
ници е приоритет број 1. И мнозинството ра
ботници сметаат дека нивните менаџери не
комуницираат отворено со нив. Но, мнозинст
вото менаџери го тврдат спротивното. Кој е во
право? Погрешно прашање. Ако вработениот
мисли дека вие криет е информација што му е
потребна во врска со неговата работа или со ра
ботно место, тој ќе изгуби мотивација и ќе раз
вие отпор кон вашето менаџирање. Време е да
комуницирате поотворено.

ПРИЗНАНИЕ ОД НАЈВИСОКИОТ
МЕНАЏМЕНТ

ПРАШАЈТЕ ГИ ВРАБОТЕНИТЕ
ШТО САКААТ

Ова е тајно оружје. Па, како и секое тајно оружје,
времето е најкритично. Ако се користи премно
гу често, вредноста му се намалува. А доколку
се користи само во специјални случаи и ретки
достигнувања вредноста е огромна. Претходно
зборувавме за општи признанија и позитивното

Работниците се мотивирани од... она што ги
мотивира! Вработените имаат различни цели
и желби, па затоа им се потребни различни ра
ботни и развојни можности. Не можете да ги
мотивирате индивидуите со општи/заеднички
програми. За да ја максимирате мотивираноста

ТИМСКИ ДУХ

Овој метод ја вклучува моќта на повратната
информација, што претставува информација
за тоа како оди работата. Колку повеќе инфор
мации, толку повеќе внатрешна мотивација. Но,
дали секогаш ги знаете деталите? Веројатно не.
Така, наместо вие да ги кажувате, прашувајте ги
вработените за информација во врска со нивно
то работење.

ЛИДЕРСКИ УЛОГИ
Дајте им на луѓето лидерски улоги за да ја
наградите нивната изведба и исто така да по
могнете во идентификувањето на луѓето кои
во иднина би ги унапредиле. Повеќето луѓе
се стимулирани преку лидерски улоги, дури и
преку докажување на самото место. Искорис
тете ги предностите и способностите на вашите
вработени преку предвидување сесии на обуки
и дозволете му на еден од вашите вработени да
ги води обуките. Овозможете им на вашите вра
ботени да ви помогнат во водењето на тимски
проект за да ги подобрите интерните процеси.

СЛУШАЈТЕ
Ова е лесно: само слушајте со внимание. За
идеите на вработените за подобрување на ра
ботата... Или нивните проблеми, грижи, фруст
рации, конфликти, драми, прашања поврзани
со децата и сл. Се разбира, вие морате да ја
разделите работата од забавата и како менаџер
тоа може да ви одземе време – но со причина,
интелигентните слушања се составен дел од ра
ботата.

НОСЕТЕ ТЕТРАТКА ЗА ИДЕИ
Што мислат вработените? Дали имаат некоја
добра идеја? Кому му е гајле! Барем многу
вработени мислат така за нивните менаџери.
Сепак, повеќето менаџери посакуваат нивни
те вработени да споделуваат повеќе идеи и
www.abit.edu.mk
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иницијативи. Едноставен начин да го премос
тите овој чест проблем е да носите празна тет
ратка за запишување на идеите на вработените.
Менаџерите кои стекнале практика да собираат
најмалку по една страница со идеи секој ден,
преку ноќ станале одлични слушатели, а нивни
те вработени одеднаш полни со идеи.

ПОКАЖЕТЕ РЕАЛЕН ИНТЕРЕС ЗА ИДНАТА
ПАТЕКА НА КАРИЕРАТА НА РАБОТНИКОТ
Сознанието на вработениот дека неговиот
менаџер навистина се грижи за напредокот на
неговата кариера прави чуда во однесувањето
на вработениот. Менторството, тренирањето,
сугерирање на дополнително надградување
или курс – сето ова може да биде од помош за
вработените и да биде високо вреднувано.

ПАТОТ НА КАРИЕРАТА
Вашите вработени треба да знаат кои можности
за унапредување потенцијално стојат пред нив ка
ко резултат на нивниот развој. Ова прашање по
некогаш е заборавено наспроти важноста што ја
има во мотивирањето на работниците. Поставе
те патека на кариерата во вашата организација.
Иако специфични околности бараат од вас да
побарате човек надвор од вашата компанија,
секогаш прво треба да го земете предвид внат
решниот персонал. Ако го направите тоа, вие
праќате многу позитивна порака до секој дека
навистина постојат можности за напредување во
кариерата во рамките на вашата организација.

НАЗИВ НА РАБОТНАТА ПОЗИЦИЈА
Кога зборувате за називот на работната позиција
вие задирате во самопочитта на луѓето. Како
некој се чувствува во врска со начинот на кој е
доживуван на работното место е критична ком
понента на целокупното однесување и морал.
Замислете социјално собирање што вклучува не
кои од вашите вработени. Темата за работа се на
метнува неизбежно. Дали вашите луѓе ќе бидат
горди или засрамени да го споделат називот на
нивната работна позиција и на нивното работно
место? Важноста да се чувствуваат горди на тоа
што се и на тоа што го работат е монументална.
Бидете креативни при размислувањето на мож
ностите за називите. Дозволете им на вашите вра
ботени да дадат свои идеи за називот. Во крајна
линија, вие се соочувате со гордоста... Гордоста
го зајакнува позитивниот став... А позитивниот
став е основа за продолжување на успесите.

ОБЈАСНЕТЕ ГО ВАШИОТ СИСТЕМ НА
НАГРАДУВАЊЕ
Произволните награди генерираат цинизам, а не
мотивација. Вработените сметаат дека нивните
менаџери не ги почитуваат кога од ведро небо
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ќе објават нови програми. Покажете почит кон
вработените и почитувајте ја нивната потреба да
знаат, информирајќи ги целосно за секоја ново
воведена награда.
Однесувајте се кон другите онака како што вие би
се однесувале кон себеси.
Кога станува збор за третманот на подредени
те, ова е основно правило. Но, и моќно во исто
време – сè уште валидно како од пред неколку
стотици години. Покажувате дека ги почитувате
вработените како индивидуи и заради работата
што ја работат.

Козметички, дали вашата канцеларија изгледа
добро? Дали има слики на ѕидовите, цвеќиња
или свежина кај другите нешта што генерал
но луѓето ги прават да се чувствуваат добро во
својата околина. Дали нивниот работен простор
има доволно место или дали се стеснети како
„сардини“? Што за мебелот? Дали бирото е со
потребните димензии, столчето удобно? Дали
имаат простор за складирање документи и дали
имаат разновиден канцелариски материјал по
требен за максимално извршување на работите.
Дали температурата е соодветно регулирана.

ПРЕСТАНЕТЕ ДА ИМ ГО ОДВЛЕКУВАТЕ
ВНИМАНИЕТО НА ВРАБОТЕНИТЕ

ДЕН ЗА ОПУШТЕНО
КЕЖУАЛ-ОБЛЕКУВАЊЕ

Повеќето работници не сакаат ништо друго, освен
да се фокусираат на сè подобро вршење на нив
ната работа. Но, од нивна перспектива, критични
инциденти го одвлекуваат нивното внимание,
што доведува до грижи во нивната комуникација,
безбедност, праведност, почитување и други
клучни работни критериуми што менаџерите рет
ко ги препознаваат. Доколку вие прво се грижите
за најфундаменталните нематеријални барања
на вработените, тогаш вие ќе можете и да го сме
ните/приспособите фокусот од нивниот ангаж
ман на вашата работна агенда.

Онаму каде што се бара дрес-код секој ден, опуш
тените денови стануваат популарна посакува
на желба. Воведете опуштен ден пред одмор за
секој поединец да ужива во денот пред одење на
одмор. Прогласете опуштен ден во следниот ра
ботен ден „само затоа“!

ПОКАЖЕТЕ ВИСТИНСКИ ИНТЕРЕС ЗА
БАЛАНСОТ ПОМЕЃУ НИВНИОТ ЖИВОТ И
НИВНАТА РАБОТА
Се разбира, до тој степен до кој менаџерите
можат да понудат флексибилност во распоре
дот. И бидете со разбирање за обврските кон
фамилијата, лекарски прегледи и слично – такво
разбирање може да биде многу почитувано. Ма
лите гестови често прават голема разлика.

ДОБРА РАБОТНА ОКОЛИНА
Работните услови се многу важни за начинот на
кој вработените се чувствуваат додека работат.

СЛОБОДНО ВРЕМЕ
Воведете натпревари со кои се добива слободно
време. Луѓето ќе се натпреваруваат за 15 минути
или половина час слободно време исто колку што
би се натпреварувале за парична награда. Ставе
те ги целите на маса и кога овие цели ќе бидат
постигнати од страна на индивидуа, тим или це
лиот персонал, наградете ги со слободно време.
Дозволете порано одење од работа, подоцнежно
доаѓање или, пак, продолжено време за ручек.

СОЦИЈАЛНИ ДРУЖЕЊА/СОБИРАЊА
Закажани надворешни настани ја зајакнува повр
заноста што за возврат помага на тимскиот дух,
што во крајна линија влијае на вашата позитивна
работна атмосфера. Забава со костими за први
април, пикник за денот на трудот, пред нового
дишна забава и слично се само дел од идеите што
успешно ги спојуваат луѓето заеднички да поми
нат време за уживање.

БАНКИ

М-р Марија Ефремова,
Директор на Сектор за работа со физички лица
Еуростандард банка АД Скопје

Трендот кон кој банките во иднина ќе се стремат

КРЕИРАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ
ПОНУДИ НА ПРОИЗВОДИ
И УСЛУГИ СОГЛАСНО ПОТРЕБИТЕ НА КЛИЕНТИТЕ

Предизвик за банките е да се најде баланс помеѓу трендовите што ги наметнува развојот
на технологијата и класичниот начин на комуникација со клиентите
Не треба да се занемари
фактот дека клиентот,
пред сè, сака да стекне
доверба во својата
банка, што е исклучиво
остварливо преку директен
контакт на вработените
со клиентите, па оттука
е и оправданоста на
постоењето на развиена
мрежа на експозитури

Р

итејл-банкарството го става во
фокусот индивидуалниот корис
ник на производи и услуги на
банката. Современите услови на
работење на финансиските ин
ституции се детерминирани најмногу
од брзиот развој на технологијата, во
овој сегмент вклучувајќи го можеби
најмногу сегментот на работа со фи
зички лица. Имено, сè повеќе се со
очуваме со недостиг на време, барајќи
начини за поедноставување на начи
нот на кој ги извршуваме секојдневни
потреби и активности. Секако, тука

спаѓаат и потребите на клиентите за
многубројните банкарски произво
ди и услуги, почнувајќи од отворање
сметки, користење на разни депозит
ни и кредитни производи, картички,
електронско банкарство и сл. Со оглед
на опстојувањето на повеќе банки во
Република Македонија, ограничениот
пазар на кој функционираат банките
наметнува типизација на произво
дите и услугите што ги нудат банки
те, како во делот на депозити, така и
во делот на кредитирање и картично
работење. Развојот на технологијата
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во банкарскиот сектор ја намет
нува потребата од сè поголема
дигитализација во работењето
преку воведување на мобилни
апликации и унапредување на
апликациите за електронско бан
карство преку кои банката стану
ва достапна за клиентот во секое
време. Освен што има можност
да ги следи состојбите на свои
те сметки и да врши плаќања
во секое време, понатамошното
развивање на овие апликации да
ва можност клиентот да се регис
трира во банката, електронски да
пополнува апликации за различ
ни производи, па дури и да избе
ре соодветен депозитен производ
во банката. Сепак, не треба да се
занемари фактот дека клиентот,
пред сè, сака да стекне доверба во
својата банка, што е исклучиво
остварливо преку директен кон
такт на вработените со клиенти
те, па оттука е и оправданоста на
постоењето на развиена мрежа на
експозитури. Предизвик за банки
те е да се најде баланс помеѓу трен
довите што ги наметнува развојот
на технологијата и класичниот на
чин на комуникација со клиенти
те. Трендот кон кој банките во ид
нина ќе се стремат е креирање на
индивидуални понуди на произво
ди и услуги согласно потребите на
клиентите.
Во своето 15-годишно постоење
Еуростандард банка АД Скопје по
степено го зголемува своето учес
тво во банкарскиот сектор и од
2014 година банката влезе во ран
гот на средни банки во РМ. Трендот
на пораст на банката беше придру
жен со зголемување на производи
те и на услугите што ги нуди бан
ката во делот на работа со физички
лица. Следствено, бруто-кредити
те на физички лица во септемвр
и
2016 година се со пораст од 20% во
однос на декември 2015 година. Се
работи за квалитетно портфолио
на што укажува и учеството на со
мнителни и спорни побарувања
во делот на физички лица, што
од вкупното портфолио во декем
ври 2015 година е значително на
малено во септември 2016 година.
Порастот се должи на поволните
услови за потрошувачки кредити
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Во своето 15-годишно постоење
Еуростандард банка АД Скопје
постепено го зголемува своето
учество во банкарскиот сектор и
од 2014 година банката влезе во
рангот на средни банки во РМ.
што банката ги нуди за клиентите
кои своите примања ги насочиле
во Еуростандард банка АД Скопје,
како и од приспособување на усло
вите за станбени кредити и креди
ти обезбедени со хипотека на ниво
на пазарните трендови во РМ. Се
како, не е занемарлив и бројот на
пензион
 ерски кредити што банка
та ги нуди за своите клиенти пен
зион
 ери, при што максималниот
рок на отплата на кредитот е до 84
месеци или до 73-годишна возраст.
Во делот на картичното рабо
тење, кај кредитните картички
од брендот „Мастеркард“ за кли
ентите е примамлив минимал
ниот месечен износ за отплата од
3% од вкупно направениот долг
на картичката. Првата година од
издавање на картичката, банката
не наплатува членарина, првото
подигнување готовина со кредит
ните картички на банкомати на
Еуростандард банка АД Скопје е
без провизија и следува бесплат
на услуга за СМС-банкарство за
сите трансакции на клиентот.
Треба да се спомене и актуелниот
производ Gift-картичка или кар

тичка за подарок, што клиентите
за минимална провизија можат
да ја добијат во неколку изработе
ни дизајни, соодветно спакувана
за подарок за разни пригоди, како
што е роденден, празник, принова
во семејството, свадба и сл.
Во делот на депозитите на фи
зички лица Еуростандард банка
АД Скопје има стабилен тренд на
пораст, при што учеството на де
нарските депозити изнесува 84%
од вкупната депозитна база, а дру
гите се депозити во девизи. При
чина за ваквиот подолготраен
тренд е повисоката каматна стап
ка што клиентите ја добиваат за
орочување во денари во однос на
каматната стапка што ја добива
ат за орочување во девизи. Како
најатрактивен депозитен произ
вод за физички лица се издвојува
производот „ДЕНАР ПЛУС“, што е
флексибилен депозит со скалести
каматни стапки во зависност од
износот на депозитот. Флексиби
лен производ на депозит од ист
тип е достапен за клиентите и за
орочување во евра.
Заради безбедност на вредни
лични работи, клиентите можат
да изнајмат различни големини
на сефови во Централата на бан
ката со намален износ на надо
месток на годишно ниво. Банката
нуди можност за клиенти кои
имаат депозити над 400 илјади де
нари на производот „ДЕНАР ПЛУС“
и бесплатно користење сеф.
Следната година банката ќе
се стави акцент на воведување
новини за корисниците во елек
тронското банкарство на кои ин
тензивно се работи изминатиов
период, а кои многу ќе им ја олес
нат комуникацијата со банката,
воведување апликација за мобил
но банкарство, нови производи
или модификација на постојните
согласно потребите на клиентите.
Исто така, поради соработката на
Еуростандард банка со Македонска
пошта АД Скопје, ќе настојуваме
поголем дел од производите на
банката да се лесно достапни и
преку единиците на Македонска
пошта АД Скопје, што имаат широ
ко распространета мрежа низ Ре
публика Македонија.

МЛАД БАНКАР

Димитар Поп-Георгиев,
Стопанска банка АД – Скопје

УПРАВУВАЊЕ СО ФУНКЦИЈАТА COMPLIANCE

ЗАШТИТЕН МЕХАНИЗАМ НА БАНКАТА

ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИТЕ ОД НЕУСОГЛАСЕНОСТ

Г

лобалната финансиска кри
за ја откри слабоста на кор
поративното
управување
и неуспехот да се разберат
ризиците што се презема
ат при секојдневното деловно
работење. Следствено, финансис
ката криза придонесе до сè по
прудентен пристап од страна на
финансиските регулатори во од
нос на поставеноста на интерните
политики и процедури на компа
ниите во однос на усогласеноста
со законската регулатива и етич
кото однесување како дел од цело
купниот систем на секојдневното
банкарско работење. И дотолку
повеќе, не е доволно банките веќе
само да имаат поставен внатре
шен систем на управување со ри
зиците Compliance составени од
политики и процедури, со оглед
на тоа што барањата на регулато
рот сè повеќе се прошируваат во
насока на функционирањето на
системот.
Во
Република
Македонија,
функцијата на контрола на усогла
сеноста (Compliance) е дефинира
на со член 99 од Законот за бан
ките, при што наведено е дека
Службата за контрола на усогла
сеноста на работењето на банка
та со прописите е одговорна за
идентификација и следење на
ризиците од неусогласеноста на
работењето на банката со пропи
сите. Под ризик од неусогласеност
со прописите се смета особено, но
не исклучиво, ризикот од изрече
ни мерки од страна на Народната
банка, од финансиски загуби и ре
путациски ризик како последица
на пропусти во усогласување на
работењето на банката со пропи
сите. Според Одлуката за основни
те начела и принципи на корпора
тивното управување во банка од
2007 година, контролата на усогла

Како учесник на оваа сер
тификациска програма, се
здобив со дополнителни
теоретски познавања од
функцијата Compliance, како
и исклучително корисни
информации во однос на
секојдневното работење,

сеноста е предвидена како систем
за надзор и контрола во целокуп
ниот систем на корпоративното
управување. Дополнително, орга
ните на надзор и управување по
требно е да обезбедат независност
на функцијата Compliance преку:
-	 обезбедување на формален
статус во банката;
-	 именување лице или органи
зациски дел за контрола на
усогласеност;
-	 обезбедување поставеност на
функцијата на начин што не
ма да предизвика судир на ин
тереси;
-	 обезбедување
пристап
до
сите потребни информации
на службата/вработените во
службата;
-	 воспоставување механизам на
непрекината соработка меѓу
службата и лицата одговорни
за управување со ризиците.
Сериозен чекор напред во
ширењето на културата Compli
ance во Република Македонија се
прави со едногодишната серти
фикациска програма за банкарска
специјализација на Академијата
за банкарство и информатичка

технологија Certified Compliance
Specialist (CCS)®. Како дел од оваа
програма, сочинета од три моду
ли, првпат е овозможено теор
 ет
ска и практична стручна наоб
разба на офицерите Compliance
во Македонија. Како учесник на
оваа сертификациска програма,
се здобив со дополнителни тео
ретски познавања од функцијата
Compliance, како и исклучител
но корисни информации во од
нос на секојдневното работење,
како најдобри практики од долго
годишните Compliance и банкар
ски професионалци од практика
та, како од Р. Македонија, така и
од странство. Имајќи го предвид
трендот на големите и успеш
ни корпорации од областа на ИТ,
приватни здравствени устано
ви, енергетски дејности итн., да
имаат свои оддели Compliance, во
блиска иднина се очекува и нефи
нансиските македонски компа
нии, па и јавната администрација
да ја интегрираат оваа функција
во своето работење, а како преду
слов за успешно интегрирање на
функцијата Compliance во делов
ното работење ја препорачувам
оваа сертификациска програма.
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Стопанска банка АД Битола, од страна на „Глобал банкинг & фајненс“, е избрана за:

НАЈДОБРА БАНКА ЗА РАБОТА СО
ПРАВНИ И ФИЗИЧКИ ЛИЦА 2016

С

топанска банка АД Битола е
една од успешните приказни на
македонскиот финансиски па
зар. Пред само пет години тоа
беше банка со големи загуби од
речиси десет милиони евра. На банка
та ~ беа определени ограничувања и
изречени мерки од страна на Народна
та банка на Македонија, а таа се соочу
ваше и со огромно нефункционално
кредитно портфолио.
Сегашниот менаџмент го прифати
предизвикот и успеа да ја реоргани
зира и да ја модернизира Стопанска
банка АД Битола. Успешно ја реал
 и
зира зададената цел да го исчисти не
функционалното кредитно портфолио
од речиси 20 милиони евра преземен
имот од ненаплатени побарувања. Се
внесува свежа крв во секоја од пози
циите од билансите на банката, како
што се нови клиенти и нови услуги, но
пред сè подмладување на кадарот.
Денес зборуваме за целосно транс
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формирана и реформирана банка.
Стопанска банка АД Битола има нова
модерна организациска шема, со про
сечна возраст на вработените од 40
години. Банката е речиси двојно пого
лема во споредба со 2012 година, кога
имаше вкупна актива од 107 милиони
евра, а во 2016 година активата достиг
на речиси 170 милиони евра. Учест
вото на нефункционалните кредити
е само 2,8%, а преземениот имот за
ненаплатени пласмани изнесува по
малку од два милиони евра. Во изми
натиов период за трипати е зголемен
бројот на експозитури и за сто бројот
на вработени.
Конкурентска предност на Стопан
ска банка АД Битола е посветеноста
на нејзиниот тим на креирање понуда
што ги рефлектира барањата на кли
ентите. Во изминатите четири години
банката значително ја прошири па
летата на производи. Воведе низа де
позитни и кредитни производи за фи

Денес зборуваме за це
лосно трансформирана
и реформирана банка.
Стопанска банка АД Би
тола има нова модерна
организациска шема,
со просечна возраст
на вработените од 40
години.

БАНКИ

Потврда за овие постигнати резултати се неколкуте престижни
меѓународни награди. Во 2016 година, вторпат по ред, Стопанска бан
ка АД Битола, од страна на „Глобал банкинг & фајненс“, е избрана за:
НАЈДОБРА БАНКА ЗА РАБОТА
СО ПРАВНИ ЛИЦА 2016

НАЈДОБРА БАНКА ЗА РАБОТА
СО ФИЗИЧКИ ЛИЦА 2016

НАЈДОБАР ГЛАВЕН ИЗВРШЕН
МЕНАЏЕР ВО БАНКАРСКИОТ
СЕКТОР ЗА 2016

зички и правни лица. Посебен интерес
кај физичките лица предизвикуваат
стимулативните и скалестите штедни
влогови, депозитите со антиципатив
на исплата на камата, субвенционира
ните станбени кредити и кредитите со
фиксна каматна стапка во првите годи
ни. Додека кај правните лица особено
атрактивни производи се денарските
депозити со девизна клаузула, флексидепозитите, кредитите од кредитната
линија на Европската инвестициска
банка, како и overdraft кредитите.
Иновативното работење и следење
на новите трендови во банкарско
то работење се цврста определба на
менаџментот на банката. Имплемен
тирани се нови електронски серви
си и нови брендови во картичното
работење.
Сервисот „Мобипеј“ на Стопанска
банка АД Битола е нова функционал
ност што овозможува вклучување на
банката во сервисот на Македонски
Телеком АД – Скопје за плаќање со по
мош на мобилен уред, и тоа како из
давач на картичка што го поддржува
тоа и како имател на мрежа од уреди
на кои ќе може да се плаќа со мобилен
уред (issuing и acquiring).
Во 2015 година Стопанска банка
АД Битола ја воведе и услугата „СМСизвестување“, со која на своите кли
енти им овозможува за секоја напра
вена трансакција со картичка, како и
за секоја промена на трансакциската
сметка да добијат СМС-известување во
реално време.

2016 година банката ги имплемен
тира и картичките „Мастеркард“, што,
за разлика од постојните картички
„Виза“, се од типот на Contactless Smart
Chip картички и го поседуваат лого
то на „Мастеркард“ за бесконтактно
плаќање, „Пеј пас“.
Во завршна фаза на имплементација
е и новиот сервис за електронско бан
карство, што ќе користи One Time Pas
word (временска лозинка) како меди
ум за потпишување на плаќањата за
физичките лица, што ги исполнува
сите сигурносни стандарди за овој тип
плаќање.
„Глобал банкинг & фајненс“ и финан
сискиот магазин „Бизнис ворлдвајд“
се едни од водечките светски изво
ри на авторитативна анализа на
меѓународниот финансиски и банкар
ски сектор. Се читаат во повеќе од 200
земји и претставуваат едни од главни
те извори на информации за клучните
фактори на одлучување во финансис
кото работење. Својот углед го базираат
на објективност, влијание, интегритет
и точност во информирањето.
Овие награди се признание за Сто
панска банка АД Битола и за нејзиниот
менаџер, за континуираните напори
што се вложуваат во насока на ста
билно и профитабилно работење,
како и за развој на иновативни про
екти и производи. Овие престижни
награди претставуваат меѓународната
верификација на успешната приказна
на Стопанска банка АД Битола.
Стопанска банка АД Битола ја до
чекува новата 2017 година со подгот
вен план за активен и конкурентен
развој во рамките на банкарската
индустрија и генерално во финансис
киот систем на Република Македонија.
Менаџментот на банката очекува во
2017 година македонската економија
да доживее позитивна стапка на по
раст, односно со разрешувањето на
внатрешната политичка криза да се
зголеми претходно проектираната
стапка на пораст. Во таа смисла, секако
и банкарскиот сектор има огромна уло
га, обврска и одговорност. Во Стопанска
банка АД Битола очекуваат и посакува
ат следната година банкарскиот сектор
да биде стабилен и во функција на еко
номскиот пораст, особено преку зголе
меното ниво на кредитирање на насе
лениет
 о и многу повеќе на малите и на
средните претпријатија.
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ТРОЈНА КРУНА „НАЈДОБРА
БАНКА ВО МАКЕДОНИЈА“

ЗА ОХРИДСКА БАНКА СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЗА 2016 ГОДИНА

„Овие достигнувања се
резултат на кориснички
ориентираната стратегија
на банката. Нашите
клиенти и нивните
потреби се примарен
фокус во креирањето на
понудата и пласманот на
производи и услуги.

О

хридска банка Сосиете Же
нерал со гoрдост објавува
дека ја заврши 2016 годи
на како добитник на ин
тернационалната награда
„Најдобра банка во Македонија“,
доделена од „The Banker“. Оваа
награда доаѓа на врвот на прет
ходните две во истата категорија,
доделени во првата половина од
годината од „Euromoney“ и „Glob
al Finance“.
„The Banker“ – една од најпре
стижните меѓународни финансис
ки публикации во сопственост на
„Financial Times Ltd.“, ја прогласи
Охридска банка Сосиете Женерал
за „Најдобра банка во Македонија“
за 2016 година. Ова е уште едно
признание за постојаните рас
течки резултати и одржл
 ивиот
развој на комерцијалните актив
ности во однос на сите бизнис и

организациски сегменти, што ја
позицион
 ираат Охридска бан
ка Сосиете Женерал на високо
место во конкурентното пазарно
опкружување.
Добивањето на трите награди
во период од само една година е
резултат на континуир
 аните за
ложби на банката да претста
ви сосема ново ниво и квалитет
во традиционалното банкарско
портфолио на македонскиот па
зар.
Целта на банката е постојано
да нуди квалитетни и транспа
рентни производи и услуги, што
ги исполнуваат, па дури и ги над
минуваат очекувањата на клиен
тите.
Едно од основните, но не и
единствените мерила на успехот
на банката е остварениот финан
сиски резултат, што од секој ас
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пект на оперативните активнос
ти, достигнува рекордно високо
ниво.
Во 2016 година Охридска
банка Сосиете Женерал беле
жи пораст во сите сегменти од
работењето. Во првите три квар
тали остварена е нето-добивка
за 15% повисока од онаа оства
рена во истиот период мината
та година. Порастот на вкупни
от биланс на состојба изнесува
9,6%. Зголемувањето на кредит
ните пласмани изнесува 12%,
додека депозитите од население
се зголемија за 5,7% во однос на
истиот период лани. Паралел
но, квалитетот на кредитното
портфолио останува на одлично
ниво, со учество од 5,4% на не
функционални пласмани, што е
значително помало од просекот
на банкарскиот сектор.
„Овие достигнувања се резул
тат на кориснички ориентирана
та стратегија на банката. Наши
те клиенти и нивните потреби се
примарен фокус во креирањето
на понудата и пласманот на про
изводи и услуги. Наша цел е да
бидеме прв избор на корисни
ците и најпрепорачана банка
во Македонија“, додаде Бранка
Павловиќ.
Преку своите деловни и оп
штествено одговорни актив
ности, Охридска банка Сосиете
Женерал еднакво создава допол
нителни вредности за своите
вработени, клиенти и заедница
та во целост, како добар корпо
ративен граѓанин во земјата.
Во периодот што следува, фо
кусот останува на потребите на
клиентите, преку обезбедување
на иновативни и поволни про
изводи и услуги за нив. Иднина
та предводена од дигиталните
трансформации и модернизи
раниот профил на клиентите,
ги насочува плановите за развој
на Охридска банка Сосиете Же
нерал во правец на следење
и одржување на темпото на
трансформација, со амбиција да
остане една од водечките банки
во Македонија, обезбедувајќи
одржлив пораст и профитабил
ност.
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ГОЛЕМ УСПЕХ
„Јас сум професионално и лично многу почестена. Ова е многу голем
успех на нашата банка! 2016 година беше исклучително успешна година
за Охридска банка Сосиете Женерал. Во банкарството, на светско ниво,
постојат три најважни авторитети: ’Global Finance‘, публикација на Светската
банка од Вашингтон, ’Euromoney‘ од Лондон и ’The Banker‘, публикација на
престижниот магазин ’Financial Times‘, кој во 2016 година славеше 90 години
постоење. Охридска банка Сосиете Женерал 2016 година доби награди од
сите три институции за ’Најдобра банка во Македонија‘. Во април – ’Global
Finance‘, во јули – ’Euromoney‘ и во декември во Лондон – ’The Banker‘. Ова
претставува хет-трик или тројна круна – најголем успех досега за нашата и
ваша банка“, изјави Бранка Павловиќ, претседател на Управниот одбор на
Охридска банка Сосиете Женерал.

МОБИЛНО БАНКАРСТВО
ТТК БАНКА ПОСТОЈАНО СО ВАС!
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Владислав Хаџидинев,
Главен директор за финансии, член на Управниот одбор и
извршен директор во УНИБанка АД Скопје

ВO КОНТЕКСТ НА РИЗИЦИТЕ И
ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ,

ТЕШКА, НО УСПЕШНА ГОДИНА
Оптимист сум дека во 2017 година ситуацијата ќе биде помирна и попродуктивна за
бизнисот и за граѓаните, како и за банкарскиот систем

1

Господин Хаџидинев, вие доаѓате
од Република Бугарија, каде што
бевте дел од Првата инвестициска
банка АД Софија и од Народната бан
ка на Р. Бугарија, како и дел од „Адви
корп“ во Лондон. Како го оценувате
македонскиот банкарски сектор?
Колку монетарната политика на На
родната банка на Македонија соод
ветствува на потребите на банките?
Мислам дека македонскиот банкар
ски сектор е во многу добра состојба и
македонските банки се управуваат
мудро и конзервативно. Доказ за ова
е фактот дека македонскиот банкар
ски сектор не бил сериозно засегнат од
глобалната финансиска криза што се
случи во периодот од 2008 до 2010 годи
на, како и од долгата криза во грчкиот
банкарски систем.
Во однос на монетарната поли
тика на Народна банка на Републи
ка Македонија (НБРМ), сметам дека
таа е одлична. На пример, гледајќи го
движењето на курсот на денарот на
спрема еврото, очигледно е дека моне
тарната политика на НБРМ помага да
се поддржи ценовна стабилност, што
дава сигурност, како на банките, така
и на странските инвестиции во држа
вата.
Исто така, умерената и контроли
раната инфлација доведува до позити
вен производен јаз, преку што се пред
видува реално остварување на БДП и
задржување на адекватното ниво на
девизните резерви. Сето ова укажу
ва дека НБРМ има одлични политики
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УНИБанка 2016 год ин а ја зав рш и со нет о-доб ивк а по
оданочување од приб лижн о 2,2 мил ио н а евр а

ка, од крајот на деведесеттите години,
монетарната политика на Бугарија е
во режим на валутен борд и, во прак
ти
ката, бугарскиот лев е поврзан со
од аспект на водење на монетарната
економија, но и испитани инструмен еврото. Така, индиректно, монетарна
ти за нејзино успешно спроведување. та политика на Европската централна
банка има влијание врз бугарската.
Вашата земја е членка на ЕУ, каде
што поминувате значаен дел од
На почетокот на новата година,
кариер
 ата. Оттука, можете ли да
кога ги сумираме резултатите од
ни дадете краток осврт што значи претходната, како би ја оцениле 2016
членството на Република Бугарија година? Дали беше една од поуспеш
во Европската унија во функција на ните за банките во Македонија?
развој и унапредување на банкар
Вo контекст на ризиците што поми
скиот сектор? Кои се главните при наа и постигнатите резултати, мислам
добивки од членството во ЕУ за мо дека годината беше тешка, но успеш
нетарниот систем во Бугарија, а сè со на. Имено, во пролета 2016 година,
цел да послужат како пример за Ре имаше обиди за шпекулации против
публика Македонија?
вредноста на македонскиот денар и
Членството на Бугарија во ЕУ по ова придонесе за зголемување на лик
могна за развојот на економијата во видносниот ризик во банкарскиот
државата. Бизнисот драстично се систем. Реакциите на НБРМ во текот
зголеми во сите сфери. Доходите и на април беа прецизни и смели и не
стандардот на живот на граѓаните се се дозволи ескалација на кризата, до
зголемија. За развојот на банкарскиот ниво што може посериозно да го отеж
систем ова беше, и сè уште е, многу по ни работењето на банките.
зитивен фактор и помогна за сериозен
Летото 2016 година ситуацијата се
пораст на активите и на капиталот на нормализираше и банките во Македо
бугарските банки.
нија успеаја да постигнат позитивни
Засега, Бугарија не е член на евро резултати. Оптимист сум дека во 2017
зоната и монетарната политика е це година ситуацијата ќе биде помирна и
лосно под контрола на Народната бан попродуктивна за бизнисот и за гра
ка на Р. Бугарија, но како член на ЕУ, ѓаните, како и за банкарскиот систем.
Бугарија ги хармонизира законите и
банкарските регулативи според дирек
Како ги оценувате актуелните
тивите на ЕУ. Можеби по неколку го
состојби во бизнис-секторот во
дини ќе се иницира и интегрирањето земјава? Кои сектори се со најмал
на Бугарија во еврозоната.
ризик за пласирање на банкарските
Од аспект на монетарната полити кредити, а кои се најризични?

2

Генерално, сметам дека
силата на УНИБанка е
во колективната работа.
Довербата што сме ja
изградиле со нашите
клиенти е основата на
нашите успеси

3
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Од аспект на кредитниот ризик,
во моментов е тешко да се каже
кои сектори се најквалитетни, а
кои се најризични. Ние работи
ме со клиенти од сите сектори во
економијата.
Да кажеме дека во сите сек
тори на македонската економија
има фирми со различен ризичен
профил – некои функционираат
одлично, други можат да имаат
одредени тешкотии. Во УНИБанка
ги анализираме силните и слаби
те страни на нашите клиенти, за
да им предложиме финансиски
решенија што одговараат на нив
ните цели.

5

Со какви резултати УНИБанка
ја заврши 2016 година и
на што се должат тие? Дали
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Во текот на 2017 година не се очекува каматните стапки во ЕУ да ја проме
нат својата тенденција и веројатно ќе останат на постојното ниско ниво
освежувањето со млади екс
перти во високиот менаџмент
на банката придонесе за подо
брување на перформансите во
работењето?
УНИБанка 2016 година ја за
врши со нето-добивка по ода
ночување од приближно 2,2
милиона евра. Од аспект на про
фитабилност, ова значи дека ќе
постигнеме Return on Equity од
10%, и Return on Assets од 1%.
Во годината што измина по
стигнавме пораст на кредитното
портфолио од 10%, а депозитната
база ја зголемивме со 11%. Прак
тично, активата на УНИБанка

достигна 232 милиони евра во
крајот на годината, што е пораст
од близу 12%.
Причините за постигнати
те позитивни резултати се ком
плексни. Генерално, сметам дека
силата на УНИБанка е во колек
тивната работа. Ние сме тим од
400 вработени, со 30 експозитури
низ државата и довербата што
сме ja изградиле со нашите кли
енти е основата на нашите успе
си.
Значи, УНИБанка располага
со голема база на клиенти и во
пасивата и во активата, клиенти
кои во најголем дел се лојални

ИНТЕВЈУ

Квалитетот на кредитното
портфолио на УНИБанка е
клучен фактор за нас, што
најдобро го карактеризира
нашиот бизнис-профил.
Како ниво на нефункционални
кредити и ниво на резерви
раност, УНИБанка е една од
најдобрите банки во Македонија.

на банката, како заради струч
носта со која располагаат вра
ботените, условите и нивото на
услугите што ги нуди банката,
така и заради добро воспоставе
ните системи за функционирање
во банката. Исто така, банката
постојано работи на процесите
за оптимизирање на своите при
ходи и расходи, што има и пози
тивно влијание врз крајниот ре
зултат од работењето.
Заслугата е и на Управниот
одбор на банката, на чело со г.
Коста Митровски и г. Делчо Кр
стев, кои низ годините изградиле
екипа од менаџмент, со искуство,
експертиза и професионализам.
На нашите менаџери им се даде
ни одврзани раце и полна слобо
да во начинот на размислување

и во носењето одлуки, пре
зентирањето на нови идеи за
подобрување на работењето на
банката, а по претходно дефини
рани правила на активности и
дејствувања.

6

номско стимулирање, што беа
иницирани од централните бан
ки на САД и на ЕУ, како реакција
од глобалната финансиска криза.
Оваа тенденција на намалува
ње на каматните стапки е реална
и во Македонија, што е нормал
но зашто глобалните финансис
ки пазари се поврзани и зависни
едни од други. Во текот на 2017
година не се очекува каматни
те стапки во ЕУ да ја променат
својата тенденција и веројатно
ќе останат на постојното ниско
ниво. Тоа значи дека веројатно и
каматните стапки во Македонија
ќе останат на истото ниско ниво.

Кои компоненти од банкар
ското портфолио се клучни
носители на перформансите на
УНИБанка?
Квалитетот на кредитното
портфолио на УНИБанка е клу
чен фактор за нас, што најдобро
го карактеризира нашиот биз
нис-профил. Како ниво на не
функционални кредити и ниво
на резервираност, УНИБанка
е една од најдобрите банки во
Македонија.
Нискиот процент на резерви
раност се должи на кредитната
политика, каде што имаме си
лен фокус врз управувањето на
кредитниот ризик – како при
одобрувањето на нови креди
ти, така и при управувањето на
портфолиото од веќе пласирани
те кредити. Нашата стратегија
е да ја најдеме рамнотежата
помеѓу ризикот и профитабил
носта во сите продукти и услуги
што ги нудиме на клиентите.
Системот на управување со
кредитниот ризик во сите фази
од животниот век на еден плас
ман во кој учествуваат сите ре
левантни страни од банката е
резултат на многугодишното ис
куство и анализи од работењето
на банката како процес и како
поединци вклучени во истиот
систем на функционирање.

Во однос на кредитите, моето
лично размислување е дека во из
минатите години во Македонија
немало поатрактивни камати
стапки. Очекувам во текот на
целата 2017 година да продолжи
таа тенденција и сметам дека тоа
ќе биде позитивно за бизнисот и
за економијата во државата.
Во однос на депозитите, во
банкарскиот сектор и сега се ну
дат рочни депозити и депозитни
продукти со интересни каматни
стапки. Во моментов, УНИБанка
има едни од најатрактивните де
позити во Македонија и планира
ме во 2017 година да продолжиме
со ова политика, во комбинација
со постојните маржи во акти
вата, доброто управување со
сите ризици во банката, а пред
сè со кредитниот ризик што ~
дава на банката добра основа за
остварување на своит
 е стратеш
ките планови.

7
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Активните и пасивните ка
мати и во 2016 година беа на
релативно опаѓачко ниво. Кои
се очекувањата по таа основа?
Ќе се задржи ли ниското ниво
на каматни стапки на депози
тите и, во контекст на тоа, как
ва каматна политика ќе води
УНИБанка во 2017 година?
Каматните стапки од гло
бален аспект, во последните
години, се во тенденција на
намалување. Тоа се должи на:
ниското ниво на инфлација и на
монетарните политики за еко

Кои се најголемите предизви
ци за УНИБанка во 2017 годи
на?
Силната конкуренција, висо
ките очекувања на клиентите и
на нашите акцион
 ери ќе бидат
основните предизвици во текот
на 2017 година. Од друга страна,
убеден сум во потенцијалот на
УНИБанка во постигнувањето на
нови успеси, па ќе ја продолжиме
тенденцијата на пораст на акти
вата, како што е случај во послед
ните неколку години наназад.
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Д-р Снежана Черепналковска Дуковска, CISA, ISO 27001LA,
Одговорен внатрешен ревизор за информатичка
технологија во Народната банка на Република Македонија

НОВИТЕ РИЗИЦИ СЕ КИБЕР РИЗИЦИТЕ
КИБЕР ОТПОРНОСТА КАКО ОДГОВОР НА НОВИТЕ РИЗИЦИ

Д

игиталните
технологии
ра
дикално ги менуваат речиси
сите аспекти на нашиот жи
вот. Би можело да се каже дека
светот станува подостапен во
сите сфери поради зголемената повр
заност и развојот на информатичка
та технологија, а тоа, пак, влијае на
интеракциите помеѓу луѓето во нив
ната комуникација и во деловното
работење. Зголемената поврзаност е
всушност предност со која е овозмо
жена размена на податоци и информа
ции. Сепак, со поврзаноста сме изло
жени на настани и состојби на губење,
кражба или прислушкување на пода
тоците, а потенцијално може да биде
злоупотребено местото на извор или
дестинација на информацијата.
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СО ПОВРЗУВАЊЕ, КОРИСТЕЈЌИ ТЕХНОЛО
ГИЈА, СТАНУВАМЕ ИЗЛОЖЕНИ НА НОВИТЕ
РИЗИЦИ ВО ДИГИТАЛНИОТ ПРОСТОР
НАРЕЧЕНИ КИБЕР РИЗИЦИ.
Уште на почетокот треба да се ис
такне дека терминот киберсигурност
и информациска сигурност се однесу
ваат на иста политика во компаниите
и институциите, со која се оценуваат
ризиците и се регулира сигурноста на
корпоративните податоци и инфор
мациите. Сепак, целта на овој текст е
да се акцентираат разликите заради
унапредено дејствување во однос на
кибер ризиците, па затоа термините
кибер сигурност и информациска си
гурност ќе се користат компаративно.
Имено, кибер сигурноста се дефинира

1. Трите најголеми закани
за 2016 година:
- Нарушување на до
стапноста на мрежно и
апликативно ниво (Distributed Denial of ServiceDDoS),
- Социјален инженеринг
(Phishing),
- Кражба на параметри за
пристап со инфилтрација
на злонамерен код (Advanced Persistent ThreatATP)
Извор: Level 3SM- 2016

АНАЛИЗА

2. Која е мотивацијата за
сајбер напад?
Финансиска добивка 32 %
Прекин на услугите
18 %
Кражба на лични
податоци			
16 %
Кражба на интелектуална
сопственост
14 %
Кражба на класифицирани
податоци
11 %
Непознато
6%
Ниту едно од
претходните
3%
Извор: ISACA and RSA
Conference Survey - 2016
како сигурност на системите, мрежи
те и податоците во дигиталниот прос
тор. Кибер сигурноста ќе стане многу
важна кога речиси сè ќе се поврзе на
интернет преку уредите наречени
Internet of things (или IoT е мрежа од
објекти што работат на принцип на
колекција и размена на податоци и
извршуваат одредена активност). За
да опстанеме, ќе треба да станеме от
порни на кибер ризиците.

ШТО Е КИБЕР О ТПОРНОСТ?

3. Досега, киберсигурноста
е проблем од 445
милијарди американски
долари, а експертите
предвидуваат дека оваа
бројка ќе се искачи
на 6.000 милијарди
американски долари до
2021 година. Компаниите
што биле нападнати или
пробиени, како ефект
од тие настани искусиле
прекин во работењето,
финансиска загуба, кражба
на податоци.
Извор: World Economic
Forum – 2016

4. Трите најголеми кибернапади
за 2016 година:
- На 4.02.2016 година, кибернападот
на Централната банка на Бангладеш
резултираше со финансиска загуба од 81
милион американски долари префрлени
преку свифт-системот;
- Во мај 2016 година, кибернападот на
компанијата АДП резултирал со кражба
на лични податоци на 1.400 вработени
што може да резултира со нова измама
за поврат на данок за украдените лични
податоци;
- На 23.12.2015 година, компанијата за
дистрибуција на електрична енергија
во Украина искусила кибернапад што
резултирал со прекин во електричната
енергија на 225.000 домаќинства. Иако
настанот бил во декември, последиците
центрирани околу кибернападот се
случиле на почетокот на 2016 година кога
и се ангажирале експертите за анализа на
нападот.

Идејата за кибер отпорност (или
еластичност, а во оригинален назив
resilience) во основата е евалуација на
сигурноста на компјутерската мрежа
што е во состојба на закана од кибер
напад, и тоа во периодот пред, за вре
ме и откако би се случил таков неса
кан настан. Терминот отпорност не
е синоним на терминот обнова (во
оригинален назив recovery). Овој тер
мин не е поврзан со настан во момен
тот на случување, туку се однесува на
долг период во кој системот функци
онира и затоа треба да се интегрира
Извор: RHEA Group – 2016
во целокупната деловна стратегија.
Кибер отпорноста се поврзува со кибер
сигурноста.
комуницирањето и информирањето
се витални за справување со постојни
ЗОШТО Е ВАЖНА КИБЕР О ТПОРНОСТА?
те ризици и справувањето со новите
Постојат две причини зошто треба ризици што се карактеристични при
да сме заинтересирани за кибер имплементација и поврзување со веш
отпорноста. Прво, долгорочноста и из тачка интелигенција, Internet of things
држливоста на информациските сис и квантните компјутери, како следна
теми се клучните фактори во обезбеду генерација на примена на информа
вање на кибер сигурноста. И второ, тичката технологија.
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КАКО ДА СЕ ПОСТИГНЕ КИБЕР О ТПОРНОСТ?
Кибер отпорноста се базира на упра
вувањето со ризиците, па затоа и не по
стои момент во деловното работење од
кој почнува или завршува нејзиното
вклучување. Напротив, таа почнува од
градењето на стратегијата и операци
ите со што се обезбедува механизмите
на управување со традицион
 алните
ризици да важат и за новите, кибер
ризиците. Доброто управување со ин
форматичката технологија на страте
гиско ниво ќе го поддржи адекватното
и ефективното управување со кибер
ризиците. За добро управување со ри
зиците се имплементира моделот на
трите линии на одбрана, а одборите и
високото раководство, како и владата
во својата агенда треба да ги вклучат
кибер ризиците и идентификацијата
на толеранцијата на овие ризици. Тие
се одговорни за алоцирање на адекват
ни експерти, финансии и технологија
преку носење програма за кибер
отпорност.
Во оваа кибер пр
 ограма се користат
информации што би можело претход
но да бидат соодветно организирани
и трансформирани во модел на делов
на интелигенција и би се користеле
за одлучување на повисоко ниво. На
тој начин, програмата нема да содржи
директни инструкции за тоа што тре
ба одборот и високото раководство да
направи во ситуација на кибер напад,
туку, базирајќи се на трансформира
ните информации, ќе можат да носат
одлуки за активностите што треба да
се преземат.
Кибер пр
 ограмата вклучува ак
тивности што даваат резултат во по
долг временски период, што е супери
орно во однос на традиционалното
обезбедување на информациската
сигурност што се однесува на една
инстанца во време. Веќе не е довол
но да се подготвуваме за одбрана од
некој потенцијален напад што би бил
на техничко ниво и со тоа да ја шти
тиме мрежата од некој неавторизиран
пристап. Бидејќи слабостите во еден
дел од мрежата можат да ја компроми
тираат целата мрежа во компанијата
и пошироко. Отпорноста треба да се
примени сеопфатно на системите, а
не на индивидуални компании. Име
но, досега контролите за информацис
ка сигурност по кибер напад опфаќаа
изолација на темето на напад во однос
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5. Основни контроли за
киберотпорност:
Превентивни: Обуки на
вработените за сигурност
на информациски системи и
независно ИТ-пенетрациско
тестирање;
Детективни: Обучен тим за
брза реакција по настанат
кибернапад и форензички
анализи;
Корективни: Управување
со непрекинатост во
работењето, управување
со кризи, план за
заштита на вредности и
киберпрограма.
на остатокот од мрежата, при што, тој
дел од информацискиот систем стану
ва недостапен за да не може негатив
но да влијае на остатокот од мрежата.
Со кибер отпорноста се планира како
темето на напад да остане достапно
и да го издржи нападот со штета што
релативно ќе биде минимизирана во
однос на влијание на други делови и
ширење на други компјутерски мре
жи, а сето тоа заради имплементација
на веќе изработена програма за одго
вор по ваков напад. Во тоа и се состои
предноста на кибер отпорноста на
спроти информациската сигурност.
Во кибер пр
 ограмата се користат
информации за слабостите во интер
но контролниот систем, инциденти
те и ризиците со што се подобрува
квантитетот и квалитетот на инфор
мациите за носење одлуки. Врските
помеѓу процесите треба да се еднос
тавни, на пример, да се известува за
сомнителни настани или сомнител
на група настани што се повторува
ат. Детекцијата на вакви настани мо
же да се врши со имплементација на
вештачка интелигенција (како што се
примена на невронски мрежи, мулти
агентни системи базирани на теорија
на графови и други). Комуникацијата
и информирањето треба да ги над
минат границите на компаниите и
институциите што подразбира по
широка соработка со регионални
специјализирани тимови.

Извор: IBM студија во 2016
и IT Governance LTD – 2016

6. Трите најголеми закани
за 2017 година:
- „Crime-as-a-service“, што
се однесува на услуга за
криминален кибернапад
со кој се нарушува
достапноста на системите
или се инсталира некој
злонамерен код;
- Зголемен одлив на
информации од уредите
како што се Internet of
Things;
- Социјалните медиуми во
корпоративна и приватна
околина.
Извор: Information Security
Forum – an independent nonfor-profit organization focused
on risk management – 2016
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НБРМ АНАЛИЗА

м-р Милена Најдова,
докторант на Правен факултет „Јустинијан Први“
Скопје и супервизор во Дирекција за вонтеренска
супервизија и лиценцирање во НБРМ

НОВИТЕ ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ –

ПРЕДИЗВИК ЗА ПОЕФИКАСНО
КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ

Нов критериум што треба да го
исполнува секое лице со посебни права и
одговорности во банката е задолжително
да ги познава правилата за добро
корпоративно управување

Е

фикасното корпоративно упра
вување на банките е од клучно
значење за правилно функцио
нирање на банкарскиот сектор
и на целата економија. По свет
ската финансиска криза, во која големо
влијание имаше и начинот на работење
и управување на банките, јасен е ставот
на Базелскиот комитет за банкарска
супервизија (понатаму во текстот: Базел
скиот комитет) дека недостатоците и сла
бостите во работењето и управувањето
на банките можат да резултираат со
прелевање на проблемите на ниво на цел
банкарски сектор и економијата во цели
на. Затоа е неопходно, регулаторната рам
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ка по којашто работат банките постојано
да се надградува и да се зајакнува. Во
оваа рамка големо значење има и рам
ката на корпоративно управување на
банките. Базелск
 иот комитет во јули
2015 година ги ревидираше Принципите
за корпоративно управување на банки
те од 2010 година, за да обезбеди рамка
по која банките и супервизорите треба
да работат за да се постигне стабилно и
транспарентно управување со ризиците
и донесување одлуки, како и да се промо
вира довербата на јавноста во безбеднос
та и стабилноста на банкарскиот систем.
Ревидираните принципи ја нагласуваат
критичната важност на ефикасното кор
поративно управување за безбедно и ста
билно функционирање на банките. Тие ја
потенцираат важноста на управувањето
со ризиците, како дел од целокупната
рамка на корпоративното управување
на банката, ја промовираат вредноста на
силни надзорни одбори и комитети (ко
мисии) на одборот и ја нагласуваат по

Со цел усогласување со
Базелските принципи за
корпоративно управување
направени се измени
на Законот за банките
во делот на органите на
банката и управувањето.
Овие измени се пре
дизвик за креирање на
постабилен и поефикасен
систем на корпоративно
управување. Пред бан
ките е предизвикот за
усогласување. Тие треба
да ги изменат постојните
акти (на пример, статут,
правилници, процедури)
и да ги донесат пред
видените нови акти (на
пример, политики) со цел
овие акти да бидат во со
гласност со одредбите од
Законот, во рок од девет
месеци, сметано од 25 ок
томври 2016 година (ден
на влегување во сила на
Законот за изменување и
дополнување на Законот
за банките објавен во
„Службен весник на РМ“,
бр. 190/16 од 17.10.2016
година).

НБРМ АНАЛИЗА
требата од ефикасно вршење на над
зорните функции.
Со законските измени се зајак
нуваат критериумите што треба да
ги исполнуваат лицата со посебни
права и одговорности. Така, нов кри
териум што треба да го исполнува
секое лице со посебни права и одго
ворности во банката е задолжител
но да ги познава правилата за добро
корпоративно управување. Овој
критериум се однесува на член на
надзорен одбор, член на управен од
бор, член на одбор за ревизија, член
на одбор за управување со ризици и
други раководни лица согласно со
статутот на банката.
Затоа оваа одредба не под
разбира познавање само на про
пишаните правила за корпора
тивно управување од страна на
супервизорскиот орган и банката
туку и на целиот систем на корпора
тивно управување на банката.
Познавањето, а уште повеќе по
читувањето и спроведувањето на
правилата за добро корпоративно
управување континуирано ќе се сле
ди и ќе се оценува затоа што зако
нодавецот определил дека непочи
тувањето на овие правила може да
биде основа за повлекување на со
гласноста за именување член на над
зорен или управен одбор (согласно
член 153 од Законот за банките) или
за неиздавање согласност во случај
на нивно повторно именување. Со
гласно измените, во овие случаи ќе
се цени дали со непочитувањето
на правилата за добро корпоратив
но управување се загрозува сигур
носта и стабилноста на банката и
нејзините доверители.
Новите одредби на член 83 од
Законот овозможуваат член на над
зорен или управен одбор на банка
истовремено да членува, односно
да врши извршни или неизвршни
функции во органите на управување
или надзор на точно определен број
небанкарски финансиски институ
ции или нефинансиски институции.
Ограничувањата не се однесуваат на
членство во: 1) органи на непрофит
ни организации на волонтерска ос
нова, без надоместок, и 2) во органи
на трговски друштва што припаѓаат
на иста банкарска група во Републи
ка Македонија или во странство.

Под добро корпоративно управу
вање се подразбира систем што се
состои од јасно определена рамка
чијашто примарна цел е заштита на
интересите на сите заинтересирани
страни во согласност со јавниот ин
терес, на одржлива основа.
„ВНИМАНИЕ НА УРЕДЕН
И СОВЕСЕН ТРГОВЕЦ“
Од една страна, Законот ја вове
дува флексибилноста за истовреме
но вршење на повеќе функции, но
од друга страна ја зголемува одговор
носта за работењето на сите лица со
посебни права и одговорности. Со
измените им се дава обврска да ра
ботат единствено во корист на ин
тересите на банката и на нејзините
депоненти и да постапуваат со вни
мание на уреден и совесен трговец.
Утврдувањето на нивната одговор
ност ќе се цени преку правен стан
дард – „внимание на уреден и со
весен трговец“ кој е дефиниран во
член 3 став 1 точка 5 од Законот за
трговските друштва. Дополнително,
членовите на надзорниот одбор на
банката, највнимателно треба да ја
користат можноста за истовремено
вршење на повеќе функции, бидејќи
новите измени изречно бараат овие
членови да посветуваат доволно
време за извршување на обврските
што произлегуваат од надлежнос
тите пропишани со Законот. Исто
така, целта на новите законски од

редби е надзорниот одбор на банка
та да биде составен од членови кои
имаат соодветни знаења и искуство,
односно се квалификувани, инди
видуално и колективно, за своите
функции. Иако надзорниот одбор от
секогаш е колективен орган, првпат
во Законот се потенцира дека члено
вите на овој орган заедно треба да
имаат знаења и искуство потребни
за независен надзор на работењето
на банката, а особено за разбирање
на активностите што ги врши бан
ката и на материјалните ризици на
кои е изложена. Во практиката, при
составување и оценување на колек
тивната соодветност на надзорни
от одбор, треба да се земе предвид
следното:
-	 членовите треба да имаат широк
спектар на знаења и искуство во ре
левантни области и да работат во
разновидни професион
 ални сре
дини за да се промовира различ
носта на ставовите. Релевантните
области на компетентност можат
да вклучуваат, но не да се огра
ничуваат на: пазари на капитал,
финансиска анализа, прашања за
финансиската стабилност, финан
сиско известување, право, инфор
матичка технологија, стратегиско
планирање, управување со ризи
ци, наградување, регулација, кор
поративно управување, менаџер
ски вештини и др.;
- одборот колективно треба да има
разумно разбирање за локалните
и за регионалните економски и
пазарни сили и на правната и ре
гулаторната средина; и
- индивидуалниот став на члено
вите на одборот треба да ја олес
ни комуникацијата, соработката
и критичка дебата во процесот на
носење одлуки.
Имајќи ја предвид суштинска
та улога што треба да ја имаат неза
висните членови во објективното и
независно следење на работењето
на банката, се воведува одредба со
која се пропишува дека исто лице не
може да биде независен член на над
зорниот одбор во иста банка подолго
од три последователни мандата. Зна
чи, едно лице може најдолго дванае
сет години да ја врши оваа функција
во иста банка. Но, со временското
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ограничување на вршењето на оваа
функција, законодавецот не го решил
проблемот на „реалната“ независ
ност на членовите и затоа неопходно
ќе биде на независните членови да
им се стават на располагање формал
ни и неформални механизми со цел
да ја истакнат својата независност во
одлучувањето.

НОВИ НАДЛЕЖНОСТИ ШТО МУ СЕ
ДОВЕРУВААТ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР
За да одговори соодветно на но
вите законски надлежности, над
зорниот одбор треба да има право
определено во статутот на банката
да формира специјализирани ко
митети (комисии)
Направени се промени и во над
лежностите на органите на банката.
Така, некои од досегашните надлеж
ности на собраниет
 о на банката (на
пример, усвојување на деловната по
литика, развојниот план, финансис
киот план на банката, именување
и разрешување на членовите на
одборот за ревизија) преминуваат
во надлежност на надзорниот од
бор. Согласно измените, членови
те на одборот за ревизија за својата
работа директно ќе му одговараат
на надзорниот одбор. Ова не значи
дека ослабува моќта на хиерархис
ки највисокиот орган на банката.
Вршењето на овие функции од стра
на на надзорниот одбор е во насока
на потребата од ефективно вршење
на надзор за којшто ќе се очекува и
зголемено и соодветно информирање
на акционерите. Во таа насока се и
неколку нови надлежности што му
се доверуваат на надзорниот одбор:
усвојувањe политика за избегнување
судир на интереси; усвојување поли
тика за наградување; донесување и
спроведување политика за начинот
на избор, следење на работењето
и на разрешување на членови
те на надзорниот одбор, одборот
за управување со ризици, одбо
рот за ревизија и управниот одбор;
усвојување на кодексот за корпо
ративно управување. За да одгово
ри соодветно на новите законски
надлежности, надзорниот одбор
треба да има право определено во
статутот на банката да формира
специјализирани комитети (коми
сии). Се работи за прашања што
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имаат големо влијание во системот
на корпоративно управување и за
тоа е потребна стручна подготовка
и доследно спроведување на доне
сените акти. Базелскиот комитет ги
посочува овие прашања како соод
ветни за формирање комисии што
ќе имаат јасно дефинирани задачи,
состав и работна процедура. На ко
мисиите треба да се гледа како на
специјализирани
(советодавни)
тела на кои надзорниот одбор може
да им делегира дел од своите функ
ции, но не и своите надлежности.
Измените во поглед на зголему
вање на лимитот за одобрување на
изложеност кон лице од над 20% од
сопствените средства на банката и
одобрување трансакции со поврза
ни лица со банката во износ од над
6.000.000 денари се направени со
цел намалување на влијанието на
надзорниот одбор врз секојдневното
оперативно работење на банката и
потенцирање на неговата надзорна
та улога.

ЧЛЕНОВИТЕ НА ОДБОРОТ
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ
Согласно измените, членови
те на одборот за управување со ри
зици, меѓу другото, треба да имаат
познавање за работењето на банка
та, нејзините производи и услуги
и да имаат познавање за ризиците
на кои е изложена банката. Надзор
ниот одбор сега ќе мора да внимава
при именувањето на членот на од
борот за управување со ризици дали
лицето со посебни права и одговор
ности, вработено во банката го има
потребното познавање. Како резул

тат на промените во надлежностите
на надзорниот одбор, на одборот за
управување со ризици му се додава
нова надлежност да одобрува изло
женост кон лице од над 10 до 20% од
сопствените средства на банката.

ЧЛЕНОВИТЕ НА УПРАВНИОТ ОДБОР
Слично на одредбата за членови
те на надзорниот одбор, во законот
се предвидува и дека членовите на
управниот одбор треба заедно да по
седуваат стручни знаења и искуство
потребни за независно управување
на банката, а особено за разбирање
на активностите што ги врши банка
та и на материјалните ризици на кои
е изложена, во согласност со правила
та за корпоративно управување. Ова
е полесно за следење зашто овие чле
нови се вклучени во секојдневното
работење и управувањето на банка
та. Нова надлежност на овој орган е
донесување и спроведување полити
ка за начинот на избор, следење на
работењето и на разрешување на ли
цата со посебни права и одговорнос
ти што се определени со статутот.
Банките меѓусебно се разликува
ат по повеќе критериуми, па затоа и
не може да се очекува дека ќе се ор
ганизираат или ќе управуваат на ист
начин. Нема единствен систем на
добро корпоративно управување. По
ради ова се смета дека корпоративно
то управување на банката треба да се
организира согласно нејзината голе
мина, акцион
 ерската структура, сло
женоста на активностите, економ
ското значење, профилот на ризик и
бизнис-моделот на банката и на бан
карската група на која таа припаѓа.

АБИТ АКТУЕЛНО

Сашка Костовска Длака,
советник на генералниот директор,
Клириншка куќа КИБС АД Скопје

СТРЕМЕЖ НА КОМПАНИЈАТА Е ДА СЕ РАЗВИВА
КАКО МОДЕРНА И ПАЗАРНО ОРИЕНТИРАНА КОМПАНИЈА
Во КИБС
продолжуваме да
работиме во рамките
на дигиталната
доверба со цел
да ја доведеме
компанијата до ниво
на препознавање од
страна на ЕУ

1

Доаѓате од банкарската индустрија,
каде што поминавте поголем дел од
Вашата кариера. Оттука, можете ли
да ни дадете краток осврт за тоа како
ги оценувате актуелните состојби и
перспективи на македонскиот бан
карски систем?
Очигледно е дека живееме во инте
ресни и предизвикувачки времиња. Во
изминатите неколку години, а посебно
во годината што измина, деловните
банки, заедно со своите комитенти, се
соочија со значителни предизвици во
своето работење, наметнати не само
од актуелните политички и економ
ски случувања во земјата туку и од гло
балните економските случувања. Тоа
придонесе до намалување на економ
скиот пораст, но и до зголемување на
неизвесноста, со што реалниот сектор
стана уште поранлив. Во ваков амби
ент, евидентен е недостигот на опти
мизам кај компаниите за реализирање
на нови долгорочни инвестициски ак
тивности, што се од голема важност
за развојот на економијата, но и зго

лемена е претпазливоста и резерви
раноста на деловните банки, особено
во кредитната поддршка на правните
субјекти што резултираше повторно
во умерен пораст на кредитната ак
тивност. Токму таа конзервативна
та деловна политика на банките во
Македонија го прави банкарскиот сек
тор здрав, сигурен и стабилен, но пред
сè и ликвиден и подготвен за позасиле
на кредитна активност.
Но, и покрај тоа, одговорно тврдам
дека банките како профитабилни ин
ституции што носат одговорност не
само за сопствениот профит туку и за
профитот на своите комитенти се глад
ни да видат перспективни, издржани
и профитабилни инвестициски проек
ти и подготвени се да ги поддржат со
кредитна активност во кус рок и под
конкурентни услови. Не постои банка
што има можност, а би пропуштила
шанса да поддржи компанија со пер
спективен инвестициски проект што
реално ветува развивање на бизнисот,
нови работни места и со капацитет за

генерирање на паричен тек со кој ќе се
обезбеди расчистување на сите видови
обврски.
Но, перспективата на македонски
от банкарски систем првенствено ја
гледам токму во способноста на банки
те и компаниите побрзо да се приспо
собат на новите работни услови, да го
елиминираат песимизмот и со допол
нителна доза на позитивна енергија
храбро да преземат нови деловни ак
тивности што се неопходни денес, а
не утре. Факт е дека одржувањето на
„состојба на мирен сон“ не само што е
токсична за порастот на бизнисот туку
може да придонесе и за негов пад.

2

Што значи да се работи како дол
гогодишен успешен банкар на
позицијата – советник на генерални
от директор на КИБС?
КИБС како институција за мене
беше добро позната уште во времето
на моето активно дејствување во ИК
банка, а потоа и во Халк банка, од при
чина што претходно бев член на управ
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ниот одбор, односно дел од органите
на управување на институцијата. Спо
ред тоа, преземањето на сегашните
работни обврски претставуваше не
каков логичен потег од моја страна и
би рекла скалило плус на мојата кари
ера. Факт е дека сложеноста на актив
ностите што се извршуваат во КИБС
и одговорностите што ги носи моето
работно место се на највисоко ниво,
па според тоа побаруваат и највисок
степен на знаење и долгогодишно ис
куство во банкарскиот сектор. Според
тоа, сметам дека успешно се соочувам
со работните предизвици и придоне
сувам за развој на компанијата осо
бено поради фактот што многу добро
ми е познато како функционира една
банка однатре, а и сè уште размислу
вам како банкар.

3

Која е визијата на КИБС како инс
титуција основана од банките?
Визијата на КИБС е да остане во
дечка сервисна институција не само
за давање услуги од меѓубанкарски
интерес туку и услуги за потреби
те на државата и за други деловни
субјекти. Дополнителен стремеж на
компанијата е да се развива како
модерна и пазарно ориентирана
компанија, целосно посветена на ак
туелните економски случувања и
законската регулатива и со тоа да го
продолжи континуираниот долгого
дишен пораст на профитабилноста и
задоволството на акцион
 ерите, парт
нерите и корисниците кај кои ужива
висок степен на доверба.
Банкарската индустрија се соочу
ва со предизвици причинети од
брзиот пораст и иновативноста во
технологијата, корисничките нави
ки и законските регулативи. Каде се
гледа КИБС во пресрет на глобални
те предизвици?
Се согласувам дека предизвиците
на банкарскиот сектор се поврзани
со дигиталната трансформација на
своет
 о работење. Сметам дека е па
метно банките да ја искористат ди
гиталната револуција за создавање
на нови извори на приходи преку
зголемување на задоволството на
постојните клиенти и привлекување
на нови. Банките што храбро ќе вло
жуваат во најновата технологија со
цел креирање на високотехнолошки
те производи и отворање на нови ка

4
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Успешно се соочувам со работните
предизвици и придонесувам за развој
на компанијата особено поради фактот
што многу добро ми е познато како
функционира една банка однатре, а и
сè уште размислувам како банкар
нали на дистрибуција сигурно ќе при
донесат до зголемување на лојалноста
на клиентите поради високото ниво
на комодитет и намалените трошоци
што ќе ги добијат клиентите од нив
ното користење.
Како и досега, КИБС е подготвен
да одговори на потребите на банкар
скиот сектор наметнати не само од
технолошките иновации туку и од
промена на законските регулативи,
конкретно во делот што го покрива
новата регулатива на ЕУ (910/2014).
Станува збор за услуги за електронска
идентификација, авторизација, елек
тронска препорачана испорака на
датотеки, долгорочно архивирање на
електронски документи итн.

5

Какви се приоритетите кои ваша
та институција ги преземa во кон
текст на идните планови за развој?
Кои се актуелните развојни проекти
и активности на КИБС?
Како и досега, приоритетите на
компанијата почнуваат со обезбе
дување на континуир
 ан развој на
клирингот на мали меѓубанкарски
плаќања во согласност со меѓуна
родните стандарди. Во оваа година
исто така сме насочени кон подобро
позиционирање на пазарот на наши
от иновативен производ – процесорот
за електронска трговија и електрон

ски плаќања „Ки-пеј“, што ги поврзу
ва трговците, купувачите и банките
со цел едноставно и лесно плаќање на
интернет.
Но, во пресрет на современите
финансиски текови и потреби, КИБС,
во соработка со банките, e во фаза на
развој на решенија и инфраструк
тура за инстант-плаќања – плаќања
што се извршуваат во реално време
(не поголемо од 10 секунди). Ваквите
плаќања ќе резултираат со ставање
на располагање на средствата на при
мачот веднаш по комплетирање на
трансакцијата. Решениет
 о предвиду
ва расположливост на сервисот 24х7,
а ќе биде засновано на најно
 вите пре
пораки од Европскиот платен совет за
инстант-плаќања и со користење на
финансиските податочни стандарди
ISO 20022.
Дополнително, во КИБС продол
жуваме да работиме во рамките на
дигиталната доверба со цел да ја
доведеме компанијата до ниво на
препознавање од страна на ЕУ како
носител на регулативата 910/2014, а
со тоа да исполниме уште еден услов
за приближување на Република
Македонија кон „електронски теко
ви“ на Унијата.

6

Кои се придонесот и улогата на
КИБС во функција на Македонско
кредитно биро? Можете ли да ни да
дете кратка елаборација?
Уште во 2008 година, банките уви
доа неопходност од основање на нова
институција во банкарскиот сектор со
цел да се подобри кредитната инфор
мираност на банките за донесување
на ефикасни кредитни одлуки при
минимум кредитни ризици. Од таа
причина, согласно заклучокот на
банките донесен на здружението на
банки, КИБС се јави како единствен
основач на првото приватно кредит
но биро во Република Македонија и со
тоа на 24.12.2008 година го основаше
Македонското кредитно биро.
Оттогаш, па до денес, Македонско
то кредитно биро се разви во единстве
ниот систем во Република Македонија
што врши собирање, обработување
и размена на податоци за обврските
на правните и на физичките лица и
дава информации за задолженоста и
редовноста во расчистувањето на об
врските на дневно ниво.

ПРАКТИКА

М-р Верица Хаџи-Смилевска,
Раководител на оддел за развој на бизнисот
„ЕОЅ Матрих“ Македонија

ИЗБОРОТ НА ВИСТИНСКИ ПАРТНЕР
Е КЛУЧЕН ВО ОДЛУКАТА ЗА АНГАЖИРАЊЕ
НА НАДВОРЕШНА АГЕНЦИЈА ЗА НАПЛАТА
Во Македонија, процесот
на доверување на напла
тата на професионални
агенции почна во 2003
година, со влегување на
денешната компанија
„ЕОЅ Матрих“ на пазарот.

За успешен процес на
наплата, одлуката за
доверување на наплатата
на надворешна агенција
треба да биде поткрепе
на со одлуката за избор
на вистински партнер во
овој процес, односно за
избор на професионална
агенција за наплата.

М

енаџирањето
и
спрове
дувањето на процесот на
наплата во рамките на
една
компанија
(банка,
финансиска
институција,
комунално
претпријатие,
теле
ком-компанија, комерцијално прет

пријатие или СМЕ) е комплексен и ма
котрп
 ен. За да биде успешен, тој треба
да вклучува посветеност на стручни
човечки и специјализирани технич
ки ресурси, како и имплементирање
на соодветни системи за наплата и
спроведување обуки за генерирање
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знаење во делот на наплата на
побарувања. Токму поради тоа во по
следните 30 години во Европа и ши
рум светот, компаниите од различни
дејности процесот го доверуваат на
професионални и специјализирани
компании за наплата на побарувања
(агенции за наплата). Во Македонија,
процесот на доверување на наплата
та на професионални агенции почна
во 2003 година, со влегување на де
нешната компанија „ЕОЅ Матрих“ на
пазарот. Многу брзо по почнување со
активностите во 2003 година, паза
рот во Македонија ги препозна при
добивките од светските трендови за
доверување на наплатата на профе
сионална агенција и голем број ком
пании (големи, средни и мали) ста
наа клиенти на „ЕОЅ Матрих“.
За успешен процес на наплата,
одлуката за доверување на наплата
та на надворешна агенција треба да
биде поткрепена со одлуката за избор
на вистински партнер во овој процес,
односно за избор на професион
 ална
агенција за наплата. Пазарните усло
ви во повеќе земји дозволуваат олес
нето формирање компании што се за
нимаваат со наплата на побарувања,
но тоа не значи дека тие обезбедува
ат услуги на ниво на квалитет, соод
ветно за чувствителни дејности, како
што се банкарската, телеком или
комерцијалната индустрија. Искуство
то на ЕОЅ во дејноста укажува на тоа
дека процесот на наплата е чувствите
лен и бара највисоко ниво на професи
онално однесување кон клиентите и
нивните комитенти во задоцнување,
со цел реализирање на наплата, но
истовремено одржување на позитив
ни релации помеѓу засегнатите стра
ни. Работата на сериозна агенција за
наплата на побарувања мора да биде
заснована на највисоки морални и
етички стандарди на однесување,
усогласени со законодавната и правна
регулатива на земјата во која работи.
При изборот на професион
 ална
агенција за наплата основните карак
теристики што треба да се препознаат
во неа се:
• да биде дел од меѓународна компа
нија со што може да се надградува
и да се потпира на стабилноста и
знаењето од интернационалната
средина за наплата на побарувања;
• да биде дел од асоцијација или тело
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М-р МАЈА КОТЕСКА
– РАКОВОДИТЕЛ НА ОПЕРАЦИИ
ВО „ЕОЅ МАТРИХ“ МАКЕДОНИЈА
„ЕОЅ е компанија што своето долгогодишно
искуство го користи за аплицирање на соод
ветен модел на соработка за сите клиенти и
лесно се приспособува кон нивните барања
и очекувања. Ефектот од професионален и
систематизиран пристап што го користиме во
процесот на наплатата е видлив уште при поче
токот на етаблирање на меѓусебната соработка
со клиентите.
Реализирањето на успешните оперативни прак
тики и процеси за наплата на побарувањата
се спроведува во целосно контролирана ра
ботна средина, со постојан мониторинг на
остварување на сите работни активности. Про
цесот на наплатата на побарувања за секој кли
ент посебно е ’tailor madе‘ и се креира согласно
спецификите и карактеристиките на портфо
лиот о, природата на побарувањето, неговата
старост, преференциит е на клиентот, а сето тоа
во насока на реализирање на успешен процес
на наплата.
Постапките што ги презема ’ЕОS Mатрих‘ се
консолидирани со активностите на клиентите
и се реализираат во насока на тоа да се напла
ти побарувањето, а истовремено корисниците
кои доцнат со сервисирање на своите обврски
се едуцираат за важноста од придржување
кон нив, како и за придобивките од навремено
плаќање на своите долгови, со цел и поната
му да останат задоволни комитенти на нашите
клиенти.“
кое има за цел регулирање на ин
дустријата;
• да работи согласно законите, про
писите, регулативите и барањата
на клиентите за заштита на пода

Пазарните услови во
повеќе земји дозволуваат
олеснето формирање
компании што се за
нимаваат со наплата
на побарувања, но
тоа не значи дека тие
обезбедуваат услуги на
ниво на квалитет, соод
ветно за чувствителни
дејности, како што се
банкарската, телеком
или комерцијалната
индустрија.

Искуството на ЕОЅ во
дејноста укажува на тоа
дека процесот на наплата
е чувствителен и бара
највисоко ниво на про
фесион ално однесување
кон клиентите и нивните
комитенти

ПРАКТИКА

Работењето со профе
сионална агенција за
наплата има крајна цел
реализација на успешни
проценти на наплата, но
притоа минимизирајќи
ги можните негативни
ефекти од процесот
(поплаки, справување со
приговори итн.).
тоци, што е поткрепено со импле
ментирани стандарди за квалитет
и информациска безбедност;
• да има долгогодишно кумулирано
„know how“, што овозможува брзо
и ефикасно спроведување на про
сецот и поставување на најдобри
практики за наплата, комплетно
усогласени со политиките на кли
ентот;
• да има силна организациска струк
тура, што подразбира расположли
ви работни позиции за квалитетно
спроведување на бараните актив
ности.

Во чувствителна дејност
како наплатата на
побарувања, набавува
чот мора да препознае
партнер за долгороч
на соработка, а не
најевтина моментална
понуда.

„ЕОЅ Матрих“ својот успех во на
плата на побарувања го темели на
погореспоменатите основни карак
теристики, но и преку инвестирање
во многу повеќе активности за
најдобро спроведување и постојано
усовршување на процесот на наплата,
како што се:
• силна оперативна структура на
ресурси посветени единствено на
дејноста наплата на побарувања,
односно обучени ресурси со спе
цијализирани знаења во облас
та на комуникациски вештини и
преговарање;
• одделение за анализа што овозмо
жува респонзивност при обезбе
дување на потребна извештајност
и анализи;
• силна ИТ-поддршка и стабилна
база на податоци што подразбира
систем за следење и евидентирање
на процесот на наплата и успешно
спроведување на дефинирани стра
тегии за работа;
• механизам за мониторинг и тре

нинг/ретренинг
на
агентската
структура и раководен тим;
• систем за имплементирање и кон
трола на постојниот код на одне
сување и дејствување, како и ста
билни вредности што имаат цел
делување по највисоки стандарди
и почит кон нашите клиенти, парт
нери, должници и вработени;
• респонзивен, континуиран и флек
сибилен начин на комуникација
со клиентите, а сè со цел потпол
на усогласеност во заедничкото
дејствување и спроведување на
најдобрите практики за успешна
наплата.
Работењето со професионална аген
ција за наплата има крајна цел реали
зација на успешни проценти на на
плата, но притоа минимизирајќи ги
можните негативни ефекти од проце
сот (поплаки, справување со пригово
ри итн.). Работењето со агенции за на
плата што не се придржуваат и не ги
поседуваат гореспоменатите капаци
тети, може да доведе до трајно губење
комитенти и повреда на репутацијата
и имиџот на клиентот. Токму поради
овие ризици селектирањето на вис
тински партнер во спроведувањето на
наплатата на побарувања е од особено
значење. Набавувачите треба да се во
дат од споменатите параметри за из
бор на најдобар понудувач и треба да
имплементираат процес на селекција
на партнер за наплата во коj цената не
смее да биде единствениот критериум
за избор. Во чувствителна дејност како
наплатата на побарувања, набавува
чот мора да препознае партнер за дол
горочна соработка, а не најевтина мо
ментална понуда.
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Д-р сц. Ќенан Идризи,
Директор на секторот за средства и ликвидност
Македонска банка за поддршка на развојот

УПРАВУВАЊЕ СО ВИШОКОТ
НА ЛИКВИДНИ СРЕДСТВА
ВО УСЛОВИ НА НАМАЛУВАЊЕ НА КАМАТНИТЕ СТАПКИ

Преголемата ликвидност ја намалува рентабилноста на банката, а
спротивно, желбата за поголема рентабилност ја намалува ликвидноста

У

правувањето со ликвидноста е
една од основните компоненти
на доброто банкарско работење,
а тоа претставува управување
со активата и пасивата (биланс
на и вонбилансна) со цел да се обезбе
дат сите парични одливи со соодветни
парични приливи.
Комерцијалните банки при оствару
вањето на нивните цели задолжително
се придржуваат на главните принципи
на работењето. Еден многу важен прин
цип е одржување на оптимално ниво
на ликвидност, како и усогласување на
обврските и побарувањата на долг рок.
Генерално, преголемата ликвидност ја
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намалува рентабилноста на банката, а
спротивно, желбата за поголема рента
билност ја намалува ликвидноста.
А сепак, треба да се има предвид дека
комерцијалните банки во одредени мо
менти располагаат и со вишок на лик
видни средства. Ликвидните средства
мораат да носат некој приход, односно
да не биде стерилни, особено во услови
на финансиската криза и намалување
на каматните стапки. Одржувањето
на оптимална ликвидност само за
исполнување на законските обврски
или навременото расчистување на
обврските за комерцијалните банки
претставува само трошок, па затоа тре

Ликвидните средства
мораат да носат некој
приход, односно да не би
де стерилни, особено во
услови на финансиската
криза и намалување на
каматните стапки.

ПРАКТИКА

ОЧЕКУВАЊА

Очекувањата во 2017 годи
на во еврозоната се речиси
исти, негативни каматни
стапки и забавен економ
ски пораст, а тоа се должи
на бегалската криза и на
зголемувањето на теро
ристичките активности во
земјите на еврозоната. Што
се однесува до САД, про
гнозите се оптимистички.
Веќе по претседателски из
бори во САД, економијата
бележи позитивни резул
тати. Ако се погледнат
изјавите на ФЕД за пораст
на каматните стапки ќе се
констатира дека во 2017
наеднаш имаше реакции
на пазарот во САД, од тоа
и очекувањето за порастот
на курсот на американски
долари и каматните стапки
е сè поизвесен.

Соочувајќи се со вишок
на денарски средства,
кај банките сè повеќе
растеше понудата за
благајнички записи, но
НБРМ тој износ го огра
ничи на 22 милијарди де
нари исто така ја укинa
можноста за вложување
во девизните депозити
со цел банките да ги
насочат средствата во
стопанството...

ба внимателно и рационално да се пла
сираат во најприходни пласмани.

СПОРЕД Ј. ДЕРМИНЕ,
УПРАВУВАЊЕ СО СРЕДСТВА И ОБВРСКИ
Е УМЕТНОСТ, А НЕ НАУКА
Токму ова укажува на фактот дека
цената на финансиските средства
(камата, валутен курс) мошне тешко
можат да се предвидат. Така, во 2016
година, сведоци сме на драстично
намалување на каматните стапки во
еврозоната и во САД.
Ваквиот тренд на движењето на ка
матните стапки на светските финан
сиски пазари предизвикува големо
влијание и на финансиските пазари
во Македонија, така што годинава ќе
се запамети по тоа што банкарски
от сектор во Македонија располага
со максимален износ на ликвидни
средства. Додека во претходните годи
ни главна активност на банките беше
обезбедување на оптимална ликвид
ност за исполнување на законската об
врска и на другите обврски, 2016 година
ги притисна банките да наоѓаат алтер
нативни инструменти за пласирање
на слободните средства.
Како главна причина за тоа беше:
• Намалувањето, односно нега
тивните каматни стапки во
еврозоната;
• Ограничениот износ на
благајничките записи;
• Големата флуктуација на аме
рикански долари;
• Постепено зголемување на ка
матните стапки во САД.
Горенаведените индикатори извр
шија силен притисок на банкарскиот
сектор во Македонија, но и пошироко.
Имено, по објавувањето на негативната
каматна стапка од страна на ЕЦБ (месе
чен еурибор –0,371), банките на еврозо
ната почнаа со пресметка на негатив
ни камати за депозитите. Овој момент
ги принуди банките во Македонија
да ги намалат девизните депозити во
странство преку конвертирање на ев
рата во денари и нивниот пласман
во денари со девизна клаузула или
пласирање во краткорочни хартии од
вредност (државите и благајничките
записи) да ги намалат каматните стап
ки за пласирање кредити и слично.

Можноста за конвертирање на еврото
во долари претставуваше голем ризик
поради флуктуациите на американски
долари во текот на годината (од 53 де
нари за еден УСД на 59 денари за еден
УСД.)
Соочувајќи се со вишок на денарски
средства, кај банките сè повеќе расте
ше понудата за благајнички записи,
но НБРМ тој износ го ограничи на 22
милијарди денари исто така ја укинa
можноста за вложување во девизните
депозити со цел банките да ги насочат
средствата во стопанството, но секако,
стопанството не беше во состојба да го
апсорбира поголемиот дел од слобод
ните ликвидни средства.
Овие движења се рефлектираа ди
ректно на намалување на активности
те и како износ и како трансакции на
пазарот на пари и на девизниот пазар,
особена за исполнување на законска
та обврска, бидејќи банките сè повеќе
располагаат со слободни ликвидни
средства, а тргувањето на девизните
пазари е неизвесно, односно можноста
за негативни ефекти е сè поголема.
Тргнувајќи
од
горенаведените
факти, менаџерите на банките и во
следната година ќе се соочуваат со
слични предизвици. Во секој момент
треба да се посветува внимание на
движењата на финансиските пазари
во Македонија и на светските финан
сиски пазари, за да можат да се опре
делат за оптималниот дел на ликвид
носните средства и постигнување на
разумна рентабилност од вишокот на
ливидните средства.

www.abit.edu.mk

61

МЕЃУНАРОДНА ПРАКТИКА

МЕЃУНАРОДНА СЕРТИФИКАЦИЈА
ШТО ПРОДОЛЖУВА ДА ОТВОРА ВРАТИ

О

д раководители на експ
 ози
тури до виши менаџери на
филијали, а особено во 2015
година, Академијата за бан
карство на мало од Лондон
(Retail Banking Academy) има продуци
рано најголем број на сертифицирани
банкари на мало од почетокот со ра
бота (во 2011 година). Имено, ваквата
едукација продолжува да дава исклу
чителни награди и придобивки за
оние што се посветиле за подигнување
на стандардите на банкарството на
мало, станувајќи сертифицирани бан
кари на мало.
Јакоб Мванза од банката Стан
дард чартеред од Замбија треба да се
земе како пример. Кога Јакоб ја почна
квалификацијата за банкарство на
мало ниво 1, тој беше менаџер на сред
но ниво, но беше унапреден во сениор
менаџер за управување со филијали
со завршување на ниво 3 од сертифи
кациската програма за банкари на ма
ло.
„Кога се запишав на курсот, бев
во тимот за продажба на хипотеки и
автомобилска продажба на позици
јата менаџер на средно ниво, но по
завршувањето бев унапреден во ме
наџер на оддел за продажба на хи
потеки и автомобилска продажба, а
брзо потоа и како сениор менаџер на
филијали“, рече тој и понатаму вели:
„Овој курс навистина ми помогна за
унапредување во мојата кариера“.
Јакоб увиде дека силата на курсот
лежи во фактот што оние што ги поми
нуваат трите нивоа на квалификација
ги користат придобивките на широ
киот пристап што го покрива спек
тарот на банкарството на мало. Во
индустрија во која банкарите на мало
се категоризирани, определени за од
редена област или неколку области,
според Јакоб, квалификациите се сеоп
фатни и навистина неверојатно пози
тивни за напредок во кариер
 ата.
„Ова е единствената сертификацис
ка програма што ќе ти даде можност
да ги разбереш сите клучни области
на банкарството на мало. Повеќето
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банкари на мало се специјализирани
за одредена област, но откако некој
ќе го добие овој сертификат, то
гаш има отворен поглед и
преглед на сите облас
ти на банкарството на
мало, што за мене
сега
претставува
мудра предност во
кариерата“, рече
Јакоб.
Вратата што
се отвори за Јакоб
како резултат на
тоа што стана сер
тифициран банкар
на мало не придо
несе за едно, туку за
две унапредувања. По
точно, тој сега има одго
ворност и можност да го про
шири успехот во банкарството на
мало на банката Стандард чартеред.
„Сега управувам со најголемата
филијала во земјата, на само 31 годи
на, со персонал од 33 лица, база на
клиенти од 14.155, со вкупни сметки
на клиенти од 15.725 и придонес во
приходите од 15% од вкупниот број
остварени приходи на мало од целиот
бизнис“, заврши тој.
Во некои случаи, на пример Адо
Адобеа од Екобанка во Гана, стану
вањето на сертифициран банкар на
мало е помалку важно за добивање
унапредување или две, а многу повеќе
за опремување со алатки и самодовер
ба за да се игра улогата како шеф на
управувањето на филијали по најви
соки стандарди.
„Мојата позиција како шеф на мре
жа на филијали на Екобанка во Гана
бара од мене да обезбедам и да дадам
лидерство и насоки на сите наши
филијали со константно помагање за
да им се даде квалитетна услуга на
клиентите, со што Екобанка ја прави
доминантна банка во Гана“, рече Адо.
„Успешното спроведување на овие
обврски бара подлабоко разбирање на
областа банкарство на мало, во врска
со постојните граници и идните насо

Ова е единствената сер
тификациска програма
што ќе ти даде можност
да ги разбереш сите
клучни области на бан
карството на мало.

МЕЃУНАРОДНА ПРАКТИКА

„Кога се запишав на курсот, бев во
тимот за продажба на хипотеки и
автомобилска продажба на позици
јата менаџер на средно ниво, но по
завршувањето бев унапреден во мена
џер на оддел за продажба на хипотеки
и автомобилска продажба, а брзо потоа
и како сениор менаџер на филијали“
Јакоб Мванза од банката
Стандард чартеред од Замбија

„Се стекнав со
најсовремени алатки од
многу искусни практича
ри во индустријата, а за
возврат јас ги споделу
вав со моите колеги, што
резултираше со позитив
ни промени во бизнисот“

ки, валидноста на исказите што ги да
ваат клиентите и компетенциите што
се потребни за да се реал
 изираат ефи
касно“, продолжи таа.
„Генерално, програмата за серти
фициран банкар на мало ме надгради
со знаење, вештини и алатки, што се
императив за ефикасно извршување
на банкарството на мало, со што со
здадената вредност и за клиентите и
за банката е од особено значење.“
Фокусот на квалитетот за време на
курсот на Академијата за банкарство
на мало беше од исклучителна важност
за Адо, која кажа дека материјалите за
курсот се она што ја истакнале од кон
курентите на пазарот.
„Веднаш штом почнеш да ја посе
туваш обуката ќе ги отфр
 лиш сите
сомнежи дека материјалите за курсот
не се развиени од страна на водечки
те и искусните банкарски експерти на
мало“, рече таа.
„Во текот на мојата кариера, се
сретнав со повеќе академски и про
фесионални материјали од курсеви и
да бидам објективна, никој не беше
повеќе комплетен и исполнет со ап
ликативни знаења и алатки, како што
тоа беа материјалите на програмата
на банкарство на мало од Лондон“, до
дава таа.
Адо ни кажа дека тоа се алатки

што можат да се пренесат во вистин
ски реал
 ен деловен успех, како што е
рационализирањето на филијалите и
донесување на обновен фокус на ети
ката за банкарство на мало по години
поминати запоставувајќи ја оваа тема.
„Се стекнав со најсовремени алат
ки од многу искусни практичари во
индустријата, а за возврат јас ги спо
делував со моит
 е колеги, што резулти
раше со позитивни промени во бизни
сот“, рече Адо.
„Понатаму, етичките модули во
програмата се едни од најдобрите, со
тоа како тие ја прошируваат мојата
свест за многу критични етички
прашања што обично се пренесени во
заднината“, завршува таа.
Двајцата, и Јакоб и Адо се едноглас
ни во однос на изборот да се приклу
чат на програмата за сертифициран
банкар на мало. Тоа било најдобрата
одлука што ја направиле некогаш.
„Едноставно кажано, курсот не само
што ми помогна да ги развијам свои
те лидерски способности туку и ми ги
отвори вратите на бескрајните можнос
ти за развој на кариер
 ата, и на локално
ниво и меѓународно ниво“, рече Јакоб.
„Добивањето на статусот серти
фициран банкар на мало е знак дека
се поседува највисок стандард на
едукација, етика и насоки на клиен
тите во банкарството на мало, што ми
дава чувство на гордост и исполне
тост“, заклучи Адо.
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М-р Татјана Ацковска
В.д. финансиски директор
ДГ Бетон АД Скопје

ПЕРСПЕКТИВАТА НА ГРАДЕЖНИОТ
СЕКТОР И НЕГОВИОТ ИДЕН РАЗВОЈ
ЗАВИСАТ ОД ПОДДРШКАТА НА БАНКИТЕ
И НА БАНКАРСКИОТ СЕКТОР ВО ЗЕМЈАВА

Г

радежните претпријатија не мо
жат да се развиваат доколку не
бидат поддржани од банкарски
от сектор, и тоа не само преку
кредитирањето, туку уште позна
чајна за градежните компании е под
дршката на банките при издавањето
на банкарски гаранции
За градежништвото, глобализаци
јата на светското стопанство значеше
тренд што отвори многу можности за
компаниите од секторот и, воедно, мно
гу предизвици.
Само најголемите транснационал
ни градежни компании имаат матери
јални ресурси и знаење за полесно да
можат да го прошират својот бизнис
и да се појават на нови пазари. Дру
гите градежни компании, што сакаат

64 www.abit.edu.mk

да ја зголемат својата конкурентност
и да се појават на нов странски пазар,
се судираат со потребата од дополни
телен капитал, технологија, експ
 ерти
за, кадар, опрема и слично. Затоа, гра
дежните компании многу често, како
на домашниот пазар, така и на стран
ските пазари, меѓусебно се поврзуваат,
формирајќи т.н. заеднички вложувања
(JV).
Настапот на странските пазари е
сегмент што во минатото имаше голе
мо влијание врз растот и развојот на
градежните претпријатија во Репуб
лика Македонија. Градежните прет
пријатија од земјава со децении изве
дувале градежни работи на странските
пазари, и тоа на пазарите во Европа, но
и на пазарите од Блискиот Исток.

Формирање на
банкарски конзорциум
би ги намалил трошоците
како кај банките, така
и кај барателите на
конкретниот банкарски
производ

СТОПАНСТВО

За градежништв ото, гло
бализацијата на светско
то стопанство значеше
тренд што отвори многу
можности за компаниите
од секторот и, воедно,
многу предизвици.

Едно од најзначајните
прашања од кои зави
си интензивирањето
на деловната актив
ност на градежните
претпријатија во странст
во е финансиската ста
билност на компаниите.

Денес, градежните компании од
Македонија сè повеќе се ориентира
ни на домашниот пазар. Трендот на
движење на активноста на македон
ските градежни компании на стран
ските пазари е резултат на заеднич
кото влијание на голем број фактори
и проблеми што подолго време ги оп
товаруваат компаниите во Република
Македонија. Современите услови на
работење бараат работењето на гра
дежните компании да се заснова на ви
сок квалитет, брзина и на почитување
на роковите, флексибилност на компа
ниите и, секако, финансиска стабил
ност и капитал.
Едно од најзначајните прашања
од кои зависи интензивирањето на
деловната активност на градежните
претпријатија во странство е финан
сиската стабилност на компаниите.
Само финансиски стабилните компа
нии можат да понудат пониска цена, да
победат на тендер, навремено и квали
тетно да изведат градежен објект.
Градежните претпријатија не мо
жат да се развиваат доколку не бидат
поддржани од банкарскиот сектор,
и тоа не само преку кредитирањето,
туку уште позначајна за градежните
компании е поддршката на банките
при издавањето на банкарски гаран
ции. Банкарските гаранции се еден од
најзначајните финансиски инструмен

ти без кои не може да се замисли да се
склучи договор не само на надвореш
ните пазари туку и во земјата.
Практиката покажува дека банки
те сè повеќе ги имаат олабавено усло
вите при работењето со поголемите
градежни компании во земјава. За
банките е многу поважно местото на
компанијата на пазарот, нејзините
планови за иднина, готовинскиот
тек на идните активности, проектот
што се изведува и неговиот инвести
тор, отколку видот и големината на
обезбедувањето што може да го понуди
градежната компанија за обезбедување
на пласманите.
Проблемите со банките се јавуваат
во случаите кога треба да се издадат га
ранции што го надминуваат лимитот
на банката. Банките во земјава, во со
гласност со супервизорските стандарди
на НБРМ, се ограничени во висината на
кредитното задолжување кон правни
те субјекти. Кредитното задолжување
на клиентот кај одредена банка, што
не е обезбедено со депозит или со не
отповиклива безусловна гаранција од
првокласна банка, државата и слично,
не смее да надмине 25% од гарантниот
капитал на банката.
Во согласност со состојбата во бан
карскиот сектор, постојат неколку по
големи банки што се во состојба кре
дитно да се изложат над 25 милиони

www.abit.edu.mk

65

СТОПАНСТВО

евра. Другите банки се класифицира
ни во групата на средни и мали банки
и во согласност со големината на нив
ниот капитал се ограничени во плас
маните (до пет милиони евра).
Изведбата на поголемите инвести
циски работи, што се цел на поголе
мите градежни компании од земјава,
повлекува потреба од банкарски га
ранции на високи износи и оттука
улогата на банките е несомнено важ
на. Со оглед на фактот што големите
инфраструктурни проекти имаат и го
леми вредности, со ограничувањето од
25% од гарантниот капитал, банките
не можат секогаш да им излезат пре
срет на градежните компании.
Во Македонија нема толку голе
ма банка што би можела да издаде
гаранции со кои би се обезбедиле
проектите вредни милиони евра. Са
мо со еден инфраструктурен проект
градежните компании можат во це
лост да го исполнат вкупниот закон
ски дозволен лимит во една банка.
Со потпишувањето договор за извед
ба на градежни работи треба да се
достават две гаранции – гаранција
за добра изведба на работите, што
најчесто се издава на износ од 5 до
10% од вкупната вредност на дого
ворот, како и авансната банкарска
гаранција, што се бара на износ од
10 до 20% од износот на договорот.
Од друга страна, инвеститорите на
проектите не прифаќаат гаранции
те секогаш да бидат издадени од две
различни банки.
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Во ситуации кога е надминат ли
митот во банката, дел од банките се
подготвени да ги префрлат пласма
ните кон своите странски матични
банки, но оваа процедура е долга и
комплексна, па одзема многу време и
драстично се зголемуваат трошоците
околу издавањето на бараните гаран
ции. Исто така, банките нудат и реше
ние преку формирање на наменски
депозити, при што се бара определен
износ најчесто 10 до 15% од предвиде
ниот аванс што градежната компанија
очекува да го прими од инвеститорот,
компаниите да го депонираат како на
менски депозит за обезбедување на
банкарските гаранции. Ова е непри
фатливо за градежните компаниит
 е,
земајќи предвид дека средствата од
авансот им се потребени да се почне
работата на објектот и финансирање
на редовното работење.
Несомнено, потребно е банките да
размислуваат за начините на нивно
здружување при поддршка на градеж
ните компании за изведба на поголе
ми градежни проекти. Формирање на
банкарски конзорциум би ги намалил
трошоците како кај банките, така и кај
барателите на конкретниот банкарски
производ.
Само преку отворен дијалог на обете
страни, но и со претходно подготвена
стратегија и план од страна на градеж
ните компании, може да се очекува да
дојде до реализација на поголеми про
екти како во земјата, така и на стран
ските пазари.

Практиката покажува де
ка банките сè повеќе ги
имаат олабавено усло
вите при работењето со
поголемите градежни
компании во земјава.

Во Македонија нема
толку голема банка што
би можела да издаде
гаранции со кои би се
обезбедиле проектите
вредни милиони евра.

АБИТ ОСИГУРУВАЊЕ

Д-р Климе Попоски
Претседател на Советот на експерти во
Агенцијата за супервизија на осигурување

М-р Дарко Блажевски
Координатор на Дирекцијата за истражување и развој
во Агенцијата за супервизија на осигурување

СОЛВЕНТНОСТ 2

НОВА РЕГУЛАТОРНА РАМКА ВО
ДОМЕНОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО

С
Првиот столб се однесу
ва на квантитативните
барања на друштв ата
за осигурување и
реосигурување во
утврдувањето на по
требниот сопствен
капитал, техничките
резерви и вложувањето
на средствата, како и на
вреднување на средства
та и на обврските.

РАЗВОЈ

олвентност 2 претставува нова ре
гулаторна рамка за вршење на
дејноста на друштвата за осигу
рување и реосигурување во Европ
ската унија со која се ревидираат
досегашните решенија за капиталните
барања, а се воведуваат нови правила за
солвентност, управување со ризиците и
супервизија заснована на ризици, како и
нов начин на известување и обелоденува
ње, со крајна цел овозможување на по
квалитетна заштита на осигурениците,
односно корисниците на осигурувањето.
Осигурувањето во Европската унија и
во претходниот период беше регулирано
преку голем број на директиви во рам
ките на регулаторна рамка воспоставена
во раните седумдесетти години (Солвент
ност 1), чијашто првична цел била да вос
постави минимум хармонизираност во
осигурителната дејност. И покрај тоа што
оваа рамка го помина тестот на времето,
сепак развојот на осигурителна регулати
ва се манифестираше со значајни разлики
помеѓу земјите-членки. Како основен не

достиг од денешна гледна точка се иден
тификуваше дека барањата за капитал
ната адекватност не ги земаат предвид
сите ризици на кои се изложени друшт
вата за осигурување и реосигурување.
Директивата 2009/138/ЕК за основање
и вршење на осигурителна и реосигури
телна дејност, позната како Директива
Солвентност 2, замени 14 директиви од
рамката Солвентност 1 и предвидува мак
симална хармонизација меѓу земјитечленки на внатрешниот пазар на услуги
за осигурување во Европската унија. Пр
вично предвидениот рок за имплемента
ција (1 јануари 2014 година) е изменет со
донесувањето на Директивата 2014/51/EУ
позната како Директива Омнибус 2 со
која се предвидува новата регулаторна
рамка да се применува од 1 јануари 2016
година. Со оваа директива исто така се
формира и се дефинираа надлежностите
на Европско надзорно тело за осигурување
и пензии (EIOPA).

ДИРЕКТИВАТА СОЛВЕНТНОСТ II
СЕ БАЗИРА НА ТРИ СТОЛБА
Првиот столб се однесува на кван
титативните барања на друштвата за
осигурување и реосигурување во утвр
дувањето на потребниот сопствен капи
тал, техничките резерви и вложувањето
на средствата, како и на вреднување на
средствата и на обврските. Новата регу
латива воспоставува две нивоа на капи
тални барања познати како Потребен
капитал за солвентност (Solvency Capital
Requirement – SCR) и Минимален потре
бен капитал (Minimum Capital Require
ment – MCR), што им даваат на суперви
зорите поголема можност за навремена
интервенција. Потребниот капитал за
солвентност може да се утврди со упо
треба на стандардна формула или инте
рен модел што треба да ги опфати сите
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ризици во работењето на друштвото што
можат да се измерат со цел да обезбеди
дека друштвото може да поднесе во рок
од една година последици од штетни на
стани што се реализираат еднаш во 200
години [барање за калибрирање за вред
ност изложена на ризик (Value at Risk
– VAR) со интервал на доверба од 99,5%,
со рамка од една година]. Минималниот
потребен капитал се утврдува со приме
на на линеарна формула со утврдени ап
солутни минимални вредности [барање
за калибрирање за вредност изложена на
ризик (Value at Risk – VAR) со интервал на
сигурност од 85% со временски период од
1 година].
Вториот столб ги утврдува квалита
тивните аспекти преку утврдување по
добност на лицата кои управуваат со
друштвото, воведување на сопствена
процена на ризици и солвентност (ORSA –
own risk and solvency assessment) и начин
на спроведување супервизија врз начела
та на пропорционалност, што подразби
ра водење сметка за природата, обемот
и сложеноста на активностите што се
вршат во друштвото. Во овој сегмент ди
рективата предвидува воспоставување
на клучни функции во друштвата што
опфаќаат управување со ризици, систем
на интерни контроли и усогласување со
прописите, внатрешна ревизија и акту
арска функција, а посебно се утврдуваат
и барања за пренесување на вршење ак
тивности на трети лица.
Третиот столб се однесува на транс
парентност и пазарна дисциплина пре
ку обезбедување на значајни информа
ции за супервизорскиот орган и јавно
објавување на пропишаните информа
ции. На супервизорскиот орган му се
доставуваат квалитативни и кванти
тативни информации преку редовно и
вонредно известување (RSR – Regular Su
pervisory Report и QRT – quantitative report
ing templates), при што се предвидуваа
известување на супервизорскиот орган со
користење на меѓународниот стандард за
финансиско и деловно известување XBRL
(eXtensible Business Reporting Language).
Исто така, за друштвата се воведува об
врска за објавување на најзначајните ин
формации за работењето преку Извештај
за солвентноста и финансиската состојба
(SFCR – Solvency and Financial Condition Re
port).
Директивата Солвентност 2 посветува
посебно внимание на супервизијата на
групациите. На групациите се гледа како
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обединети ентитети над кои се врши
консолидирана супервизија. Дополни
телно, утврден е начин на спроведување
супервизија на групациит
 е и односот со
другите супервизори во рамките на су
первизорскиот колеџ, а особено размена
та на податоци и координацијата на ак
тивностите.

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Осигурителниот сектор во Републи
ка Македонија, повеќе години по ред,
забележува позитивен тренд што може
да се идентификува преку постојаниот
пораст на полисираната бруто-премија,
како и преку зголемен број друштва за
осигурување, при што повеќето од нив се
со мајки-компании што се со седиште во
Европската унија, кај кои веќе од почето
кот на оваа година почнаа со примената
на Солвентност 2.
Во таа насока, Министерството за фи
нансии како надлежна институција за
предлагање регулатива од доменот на
финансискиот систем и Агенцијата за
супервизија на осигурување како надлеж
на институција за донесување на подза
конски акти и за супервизија на пазарот
на осигурување, ја идентификува потре
бата за подобрување на деловната клима
кај друштвата за осигурување, што пред
сè вклучува создавање на соодветна регу
латива и супервизија на осигурувањето.
Со цел усогласување на регулативата
од областа на осигурувањето, што про
излегува како обврска од Националната
програма за усвојување на европското
право (НПАА), Поглавје 9. Финансиски
услуги, односно 9.2. Осигурување и про
фесионално пензиско осигурување, во
2011 година, Министерството за финан
сии изрази интерес за реализација на
проект во рамките на Инструментот за
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претпристапна помош (ИПА) за 2012 го
дина – Компонента за транзициска по
мош и институционална надградба,
преку спроведување на Твинингот како
инструмент за градење институции и
јакнење на институционалните капа
цитети. Во рамките на Националната
програма за ИПА-компонента 1 – ТАИБ
за 2012-2013 година, проектот насловен
„Понатамошно усогласување со ЕУ во об
ласта на осигурување и зголемување на
пазарните активности“ беше одобрен,
а Министерството за финансии, за
едно со Агенцијата за супервизија на
осигурување, се јавуваат како негови ко
рисници.
Крајни резултати што се очекуваат од
имплементација на овој проект се подго
товка на нов закон за осигурување, што
ќе ја транспонира Директивата Солвент
ност 2 и подготовка на нови подзакон
ски акти, што ќе произлезат од новиот
закон, како и зајакнување на капаци
тетите на Агенцијата за супервизија на
осигурување и Министерството за фи
нансии.

ПРЕДИЗВИЦИ
Оваа реформа претставува еден од
најголемите реформски зафати во рамки
те на Европската унија и затоа усогласу
вањето и нејзиното имплементирање
претставува особен предизвик.
Како главни предизвици во импле
ментацијата можеме да издвоиме не
колку, но според нас, најзначајно е па
зарното вреднување на средствата и
обврските што подразбира дека вреднос
та на средствата и обврските треба да ја
одрази тековната вредност по која тие
можат да бидат истргувани на финансис
ките пазари.
Состојбата е релативно полесна во де
лот на пазарното вреднување на средства
та особено кај земјите-членки што имаат
доволно длабоки и ликвидн
 и пазари што
овозможуваат идентификување на па
зарните цени. Но, кај земјите со недовол
но развиен
 и финансиски пазари, во кои
спаѓа Република Македонија, навистина
претставува предизвик одредувањето
на пазарните цени на финансиските ин
струменти, поради што е потребно да се
користат методи за процена што секогаш
во себе носат субјективни расудувања.
Уште покомплексна е состојбата со
обврските на друштвата за осигурување
и реосигурување за кои не постои пазар
со оглед на тоа што произлегуваат од
склучениот договорот помеѓу друштво

то и осигуреникот. Согласно Директива
та Солвентност 2, пазарната вредност на
обврските се добива преку проекција на
очекувани парични одливи, што потоа
се дисконтираат со користење на безри
зични каматни стапки со соодветна роч
ност, со цел да се добие најдобрата про
цена, што потоа се коригира со маргина
за ризик.
Друг значаен предизвик, особено за
друштвата за осигурување на живот,
претставува опкружувањето на ниски
каматни стапки. Со оглед на долгорочни
от карактер на овие производи, друштва
та за осигурување живот се исправени
пред голем предизвик со цел да прика
жат и да обезбедат соодветна структура
на вложувања за да одговорат на презе
мените обврски.
Генерално, првичните анализи ука
жуваат дека воведувањето на Директи
вата Солвентност 2 ќе ангажира поголем
капитал со цел да се компензираат па
зарните ризици условени од волатилнос
та на вложувањата, како и зголемување
на трошоците за работење на друштва
та со оглед на воведувањето на клучни
те позиции и креирањето на пообемно
известување.
Сепак, не треба да се заборави фактот
дека крајна цел на сите овие барања што
ги наметнува Директивата Солвентност
2 е да се создаде поквалитетен и подо
бро регулиран пазар што ќе ги заштити и
правилно ќе ги информира осигуреници
те и корисниците на осигурување. Олес
нителна околност во имплементацијата
претставува неопходноста за воведување
на преодни одредби со кои постапно ќе се
применуваат одредбите на директивата,
како и примената на принципот на про
порционалност, што подразбира поед
ноставени постапки за помалите друш
тва за осигурување.

М-р Дарко Блажевски

Третиот столб се одне
сува на транспарентност
и пазарна дисциплина
преку обезбедување на
значајни информации за
супервизорскиот орган и
јавно објавување на про
пишаните информации.
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РЕЦЕНЗИЈА И СТАНДАРДИ

В

ЗА ПУБЛИЦИРАЊЕ

о програмата на Уредувачкиот одбор на „е-Бан
кар“ важно место има можноста за објавување
на вашите стручни и научни трудови, со цел за
ваша едукација, не само онаа што произлегува
од читањето на објавените трудови, туку и за
подигнување на нивото на знаење за целиот процес од
подготовка до објавување на манускрипт. Овој процес
подразбира и рецензија на поднесените трудови.
Рецензија или евалуација од колеги-експерти е про
цес на подложување на труд, истражување или идеја на
проверка од други кои се квалификувани и способни да
направат непристрасна рецензија. Одлуката дали ма
нускриптот ќе се објави или не, или ќе се модифицира
пред објавувањето, ја донесува едиторот на списанието
врз основа на мислењето на еден или повеќе рецезен
ти. Овој процес треба да ги охрабри и потикне авторите
да се придржуваат на прифатените стандарди на нив
ната дисциплина и да спречи дисеминација на иреле

вантни наоди, непоткрепени тврдења, неприфатливи
интерпретации и лични видувања. Трудовите кои пле
дираат на оргиналноста треба да се придржуваат на
претпоставките на добрата финансиска практика (за
стручните трудови ) и на научниот метод (секвенција
или колекција на процеси кои се сметаат за каракте
ристични на научното истражување и за стекнување
на ново научно знаење заосновано на докази).
Се разбира, секој има право да не се согласи со ми
слењето на рецензентот или на едиторот, и доколку
успее да го образложи и да го поткрепи својот став со
релевантни докази, ќе придонесе за подобрување на
квалитетот на рецензирање. Иако рецензирањето има
многу недостатоци (најчесто се споменува бавноста),
сепак, на него треба да се гледа како на чувар на про
филот на едно списание, унапредувач на квалитетот и
учител за стандардите за публицирање на стручно-на
учни трудови.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА АВТОРИТЕ
„е-Банкар“ ќе објавува стручни, научни и ревијални трудо
ви, прикази на случаи или кратки извештаи од работењето на
финансиските институции. Авторите се должни да се придру
жуваат на правила за подготовка на трудовите. Уредувачкиот
одбор на „е-Банкар“ нема да ги прифати за разгледување и/или
рецензија трудовите што нема да ги задоволат овие барања.

Подготовка на манускрипт:
Манускриптот треба да биде поднесен во А4 формат (216 х
279 мм) со маргини од 25 мм од секоја страна, отчукан само на
една страна од листот, со двоен проред, со големина на букви
12 точки, Time New Roman. Бројот на страниците (без табели и/
или фигури/илустрации) зависи од типот на трудот:
За оргинален научен труд 12 страници и најмногу 6 табели
и/или графикони/слики;
За стручен труд или ревијален труд 8 страници и најмногу
4 табели и/или графикони/слики;
Приказ на случај или краток извештај 6 страници и
најмногу 3 табели и/или графикони/слики.
Секој од дел од трудот треба да запчн
 ува на нова страница:
насловна страница, апстракт со клучни зборови, текст на тру
дот, референци, индивидуални табели, илустрации и легенди.
Нумерирањето на страниците треба да биде во долниот десен
агол, почнувајќи од насловната страница.
Прва страница – насловна страница: треба да содржи: (а)
наслов на трудот, краток, но информативен; (б) името и пре

70 www.abit.edu.mk

зимето на секој автор; (в) институција; (г) името и адресата на
авторот со кого ќе се кореспондира во врска со манускриптот.
Втора страница - апстракт и клучни зборови: Апстрактот
треба да е напишан со најмногу 150 збора за неструктуриран
апстракт и 250 збора за структуир
 ан апстракт (ги содржи де
ловите: цел/и на студијата или истражувањето, основни про
цедури, главните наоди/резултати, податоците и нивната
статистичка значајност, ако е можно), и главните заклучо
ци. Истакнете ги новите и важните аспекти на студијата или
опсервацијата.
Под апстрактот идентификувајте ги и напишете ги клуч
ните зботови: 3-5 збора или краткии фази кои ќе помогнат во
индексирањето на трудот и при публицирањето на апстрак
тот.
Трета и понатамошни страници – текст на трудот:
Текстот обично треба да биде, но не е задолжително, поделен
на делови со следниве наслови: вовед, материјал и методи, ре
зултати и дискусија.
Вовед: Изнесете ја целта на трудот. Сумирајте ја оправ
даноста за изведување на студијата или опсервацијата.
Дајте ги само референците строго поврзани со предметот на
истражување или опсервација, не правете обемен преглед на
предметот на истражување/опсервација. Не ставајте податоци
или заклучоци од работата за која се известува.
Материјал (се однесува на материјалот врз кој се врши
истражувањето) и методи: изнесете ја општата дескрипција на
методите. Опишете го јасно изборот на вашите опсервациони
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 ува на нова страница:
насловна страница, апстракт со клучни зборови, текст на тру
дот, референци, индивидуални табели, илустрации и легенди.
Нумерирањето на страниците треба да биде во долниот десен
агол, почнувајќи од насловната страница.
Прва страница – насловна страница: треба да содржи: (а)
наслов на трудот, краток, но информативен; (б) името и пре
зимето на секој автор; (в) институција; (г) името и адресата на
авторот со кого ќе се кореспондира во врска со манускриптот.
Втора страница - апстракт и клучни зборови: Апстрактот
треба да е напишан со најмногу 150 збора за неструктуриран
апстракт и 250 збора за структуиран апстракт (ги содржи де
ловите: цел/и на студијата или истражувањето, основни про
цедури, главните наоди/резултати, податоците и нивната
статистичка значајност, ако е можно), и главните заклучо
ци. Истакнете ги новите и важните аспекти на студијата или
опсервацијата.
Под апстрактот идентификувајте ги и напишете ги клуч
ните зботови: 3-5 збора или краткии фази кои ќе помогнат во
индексирањето на трудот и при публицирањето на апстрак
тот.
Трета и понатамошни страници – текст на трудот:
Текстот обично треба да биде, но не е задолжително, поделен
на делови со следниве наслови: вовед, материјал и методи, ре
зултати и дискусија.
Вовед: Изнесете ја целта на трудот. Сумирајте ја оправ

даноста за изведување на студијата или опсервацијата.
Дајте ги само референците строго поврзани со предметот на
истражување или опсервација, не правете обемен преглед на
предметот на истражување/опсервација. Не ставајте податоци
или заклучоци од работата за која се известува.
Материјал (се однесува на материјалот врз кој се врши
истражувањето) и методи: изнесете ја општата дескрипција на
методите. Опишете го јасно изборот на вашите опсервациони
или експ
 ериментални субјекти. Изнесете ги методите и проце
дурите во доволно детали што ќе дозволат други да ги постават
методите, вклучувајќи ги статистичките.
Статистика: Ако податоците се сумирани во делот ре
зултати, специфицирајте ги статистичките методи што сте
ги користеле за да ги анализирате. Опишете ги статистич
ките методи со доволно детали за да му овозможите на секој
читател со доволно знаење да има пристап до оригиналните
податоци за да се верифицираат изнесените резултати. Кога е
можно, квантифицирајте ги наодите и изнесете ги со соодвет
ни индикатори на грешките на мерење.
Избегнете нетехничка употреба на техничките термини
во статистиката, како што е „случаен“, „нормално“, и „мостра“.
Дефинирајте ги статистичките термини, кратенки и повеќето
симболи.
Дискусија: Истакнете ги новите и важните аспекти
на студијата и заклучоците што ќе следуваат од нив. Не
повторувајте ги во детали податоците или другиот материјал
даден во претходните делови. Изнесете ги импликациит е на
наодите и нивните ограничувања, вклучително и импликаци
ите за идните истражувања. Компарирајте ги опсервациит е со
други релевантни студии. Поврзете ги заклучоците со целите
на студијата и избегнете неквалифицирани искази, тврдења и
заклучоци кои не се потполно поткрепени со вашите подато
ци. Избегнувајте да давате приоритет на работите што не се
завршени. Изнесете нова хипотеза само кога е јасно дека може
да гарантирате дека може да биде означена како таква. Може,
ако е соодветно, да се дадат и препораки.
Референци: Референците се внесуваат во текстот со арап
ски број ставен во загради, според редот на првото јавување
во текстот. За пишување на референците во библиографијата,
користете го начинот и форматот на следниот начин:
(Rosenbloom, 2004: 56-70)
Ознаките “ibid„, “ob.cit.„ и сл. по правило не се користат.
Избегнете да користите како референци апстракти, „не
публицирани податоци“ и „лични комуникации“. Може да се
користат референци, трудови прифатени, но се уште не публи
цирани – напишете го списаниет о и додадете „во печат“.

НАПОМЕНА:
Во сите манускрипти кои се испраќаат до главниот уред
ник треба да стои, како напомена, дали тие се наменети за
рубриката „Научни и стручни трудови“.
На крајот од трудот, на посебен лист треба да потпише
те изјава дека трудот не е понуден за печатење и нема да се
испраќа ист текст до други стручни списанија.

Еднаш прифатен труд за ова списание го обврзува авто
рот да не го објавува истиот труд на друго место без дозвола
на уредувачкиот одбор. Ако го објавува истиот труд на дру
го место, тогаш мора да се наведе дека е веќе објавен труд во
списанието „е-Банкар“

ТРУДОВИТЕ СЕ ИСПРАЌААТ ВО ЕЛЕКТРОНСКА ФОРМА ДО УРЕДНИКОТ НА СПИСАНИЕТО НА ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА:
e-mail: info@abit.edu.mk

СЕМИНАРИ
• УПРАВУВАЊЕ СО БАНКАРСКИ РИЗИЦИ
• БАНКАРСКИ РАБОТИ СО ПРАВНИ ЛИЦА
• БАНКАРСКИ РАБОТИ СО ФИЗИЧКИ ЛИЦА
• БАНКАРСКИ РАБОТИ СО ПРАВНИ И
ФИЗИЧКИ ЛИЦА
• НАПЛАТА НА ПОБАРУВАЊАТА И
ПРОБЛЕМАТИЧНИТЕ ПЛАСМАНИ

• ПРАВНИ РАБОТИ И СПРЕЧУВАЊЕ НА
ПЕРЕЊЕ НА ПАРИ
• УПРАВУВАЊЕ СО БАНКАРСКА МРЕЖА
• МЕНАЏМЕНТ И ОПШТИ СЕМИНАРИ
• СЕМИНАРИ ЗА ФИНАНСИСКИ
ИНСТИТУЦИИ
• СЕМИНАРИ ЗА ОСИГУРИТЕЛНИ
КОМПАНИИ

Ние создаваме успех.
We create success.
Ne krijojmё sukses.
www.abit.edu.mk
тел.: +389 2 312 5500 e-mail: info@abit.edu.mk

