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CERTIFIED RETAIL BANKER
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;
- Ниво 3: Retail banking III, со вклучни 7 модули.
Времетраењето, пооделно на секое ниво вклучува 4
месеци едукација (RBI: септември – декември, 2016
година) или вкупно за сите три нивоа 160 часови.
Сертификатите се доделуваат од страна на Лондонската
Академија за Retail банкарство.

Можности за кредитирање до 72 рати, за слушатели кои сами плаќаат за обуката!
Потрошувачки кредити е најкористен начин
за купување на рати кога клиентите немаат
кредитна картичка. Со овој начин може да се
плати било која обука во АБИТ. Основен услов

за потрошувачки кредит од било која банка
е да сте вработен и да земате редовен личен
доход. Може да апллицирате за кредит преку
банките членки на АБИТ.
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Доц. д-р Синиша Наумовски
главен уредник
Почитувани читатели,
Херберт Спенсер ќе рече: „Големата
цел на образованието не е знаењето, ту
ку акцијата“.
Од стојалиште на денешна пер
спектива во Република Македонија
многу тешко може да се антиципира
иднината краткорочно, а да нe гово
риме за долгорочни стратешки пла
нови. Но, да не заборавиме дека само
долгорочна стратегија, координирана
со ентузијазам и страст или, ако милу
вате со други зборови, само долгороч
ните погледи и планови нè водат до
конечен успех. Ние, во АБИТ, пред две
години поставивме неколку цели, пре
ку кои ја остваруваме нашата мисија
за создавање на современи концеп
ти на специјалистичко образование и
поставување на нови професионални
образовно-стручни стандарди во држа
вата. Нашето мото е: „ОД ПРАКТИКА ЗА
ПРАКТИКА“.
За таа цел, пред две години Управ
ниот одбор, во координација со Академ
скиот совет на македонската банкарска
академија – АБИТ, донесе добра одлука
за развој на некомерцијално издаваш
твото во насока на обезбедување и до
стапност на стручните информации
до јавноста, развој на научната мисла
и промовирање на висококвалитетен
едукативен кадар од банкарската прак
тика. Практично, таа одлука во 2014
година, за почнување со публикација
на „е-Банкар“ многу помогна во
создавање на моќно портфолио од 50тина истакнати предавачи (банкарски
експерти од земјата и регионот, вклу
чително и земјите-членки на ЕУ). На
мислење сум дека со излегување во
печат на стручното едукативно спи
сание за банкари „е-Банкар“ го напра
вивме првиот чекор кон исполнување
на нашата мисија. Денес, преку тоа, се
овозможува максимална афирмација
на банкарските субјекти и на поедин
ците-менаџери на тие субјекти, со цел:
развој на т.н. претприемачко банкарст
во и зголемување на нивото на финан
сиска едуцираност на населението во

Република Македонија.
Причината за ваквата моја рет
роактивност во воведникот ја теме
лам на убавиот повод за академијата
– одбележување на две години од
формирањето на АБИТ. Имено, кога
ваквата идеја за стручна банкарска
академија стана реалност, бев вооду
шевен што конечно младите диплом
ци, магистранти и докторанти ќе има
ат каде во континуитет да посетуваат
неформално образование. Како што
милувам да кажам, најбитната ка
рактеристика на секој човек треба да
биде објективноста. Токму затоа ние,
во АБИТ, го поставивме тој принцип
на прво место: да бидеме објективни
кон сè и за сè. Водени од овој прин
цип, денес, мораме да признаеме дека
кај нас се појавува јаз помеѓу аутпутот
на формализмот и практиката. Такви
от јаз сè повеќе се продлабочува и со
здава проблеми кај работодавачите од
една и потенцијалните вработени од
друга страна. За да не биде така, ние
го основавме АБИТ. Веруваме дека со
оваа организација-академија во ид
нина ќе се дејствува во функција на
зголемување на квалитетот во струч
ните квалификации кај младите. Ток
му затоа, во изминатите две години, во
своите редови интегрираме експерти
кои имаат најмалку десет години прак
тично искуство на високи раководни
структури (банкарски специјалисти),
членови на управните одбори на бан
ките и високи авторитети од Народ
ната банка на Република Македонија.
Меѓу предавачите беа врвни професи
оналци од домашните банки, помеѓу
кои: гувернерот м-р Богов, гувернерот
на Босна и Херцеговина проф. д-р
Козариќ, вицегувернерот на Хрватска
та народна банка, проф. д-р Фауленд,
неговиот колега од централната банка
на Црна Гора, проф. д-р Фабрис, како
и истакнати професори од Република
Полска и високи авторитети од Брисел.
Она што ми дава мотив да продол
жам понатаму е силната поддршка на
македонските банки во нашите наме
ри за остварување на мисијата, што
кажува дека тие се заинтересирани
постојано да го обучуваат и да го дообу
чуваат постојниот и потенцијалниот
свој кадар, како и да создаваат силна
општествена одговорност.
„Банкарската индустрија“ е наш го
лем пријател и како индивидуи и како
бизниси!

АБИТ - Актуелно

МЕЃУНАРОДНА СЕРТИФИКАЦИЈА
ЕДУЦИРАМЕ ПРАКТИЧНО

МЕЃУНАРОДНА СЕРТИФИКАЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО
НА МАЛО ВО СОРАБОТКА СО АКАДЕМИЈАТА ЗА
БАНКАРСТВО НА МАЛО ОД ЛОНДОН
АБИТ стана првата институција на Бал
канот со право да учествува во процесот
на светската сертификација за “банкарст
во на мало”. Главниот извршен директор
на РИТЕИЛ БЕНКИНГ АКАДЕМИ (RETAIL
BANKING ACADEMY) од Лондон Евелин
Хантер-Џордан (Evelyn Hunter-Jordan) пот
пиша партнерски договор (Меморандум
за соработка) со Македонската банкарска
академија АБИТ. Имено, на официјален со

станок, минатата година во Брисел, изврш
ниот директор доц. д-р Синиша Наумоски
ја застапуваше позицијата на АБИТ со цел
да изврши силно убедување кај високите
авторитети од Академијата за “банкарство
на мало” во Лондон за првпат во светската
сертификација да се вклучат и македон
ски предавачи (експерти) од домашните
комерцијални банки. Таков договор беше
постигнат на почетокот на годинава.

Сертификацијата за стекнување на титулата Банкар за банкарство на мало (Certified Retail
Banker – postgraduate diploma) е дизајнирана во три нивоа со вкупно 27 модули, и тоа:
Ниво 1: Retail banking I, (Банкарство на мало I), со вклучени 10 модули;
Ниво 2: Retail banking II, (Банкарство на мало II), со вклучени 10 модули;
Ниво 3: Retail banking III, (Банкарство на мало III), со вклучени 7 модули.
Времетраењето, пооделно на секое ниво, вклучува 4 месеци едукација (РБИ (RBI): септември
– декември, 2016 година) или вкупно за сите три нивоа 160 часови. Сертификатите се
доделуваат од страна на Лондонската Академија за банкарство на мало.

МЕЃУНАРОДНА СЕРТИФИКАЦИЈА ЗА CERTIFIED CONTROLLER ВО
СОРАБОТКА СО ПРЕСТИЖНАТА КОНТРОЛЕР АКАДЕМИ (CONTROLLER AKADEMIE®) ОД МИНХЕН (РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА)
Меѓународната група за контролинг (ИГЦ (IGC
– International Group of Controlling), со седиште во
Австрија, претставува најголемото светско тело во
кое членуваат влијателни едукативни организации
за контролинг и има цел да врши сертификација на
образованието во областа на контролингот и на кон
тролорите на светско ниво. Како најзначајни цели на
организацијата ИГЦ (IGC) се следниве:
• да се промовира функцијата и улогата на кон
тролорите;
• да се биде форум за размена на идеи и искуст
ва;
• да служи како платформа за усогласување и
развој на концептот за контролинг и контро
линг терминологијата;
• да одржува добри конекции со науката и срод
ните полиња на проучување во областите на
контролингот;

• да се зголеми транспарентноста на пазарот и
да се обезбеди висок квалитет во обуката и во
образовните програми во областите на контро
лингот;
• да се дефинираат стандардите за квалитет за
сите членови на Меѓународната група за кон
тролинг во комбинација со обезбедување „знак
за квалитет“ (seal of quality).
На Годишното собрание на ИГЦ (IGC), во Будим
пешта на 9 мај 2015 година, Академијата за банкарст
во и информатичка технологија (АБИТ) и официјално
стана полноправен член. Имено, со тој чин, првпат
една македонска институција се става во позиција
во иднина да нуди специјалистичко образование и
сертификација во областа на контролингот на светско
ниво.
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АБИТ - Актуелно
За таа цел во тек се интензивни подготовки за
започнување со едногодишни специјалистички прак
тични студии за сертификација со кои се стекнува
титула Сертифициран Контролер (Certified control
ler – diploma). Имено, ваквата програма се дизајнира
во партнерство со престижната “Контролер акаде
ми” (Controller Akademie®) од Минхен (Република
Германија) и таа се состои во три нивоа, и тоа:
ниво 1: Certified controller I,
(Сертифициран контролер I);
ниво 2: Certified controller II,
(Сертифициран контролер II);
ниво 3: Certified controller III,
(Сертифициран контролер III);

Напомена: со завршување на ниво 3 се добива
меѓународен сертификат за контролер со назив: „Cer
tified Controller“. Нивото 4 и 5 се студираат и завршу
ваат во Минхен (Р. Германија), и на крајот се добива
меѓународна Диплома за контролер од најпрестижната
“Контролер академи” (Controller Akademie®)).
Алтернатива 2: ниво 4 се студира во
Р.Македонија на англиски јазик со тренер
експерт од Р. Германија.
Времетраењето, пооделно на сите нивоа, вклучува
7 месеци активна едукација или вкупно за сите три
нивоа 216 часови. Дипломите се доделуваат од страна
на “Контролер академи” (Controller Akademie®) Мин
хен (Германија).

РАЗВОЈНИ АКТИВНОСТИ
Подоготовка за воведување Certificate in Banking
(EFCB) – Европска сертификација за банкари (ЕФЦБ).
Од септември 2017 година, со добивањето на статусот
придружна членка во ЕБТН (EBTN (Еuropean banking
and financial services training association)), АБИТ има
право да биде единствена од Република Македонија
и од регионот акредитирана за програмата Европска
сертификација за банкари (ЕФЦБ) (Certificate in Bank
ing (EFCB)). Ова значи, заклучно со 2017/18 година,
стандардизирање на македонските банкарски работ
ници и потенцијалните банкари (млади дипломци) со
колегите од ЕУ и од целиот свет каде што ваквата дип

лома (ЕУсертификат) ЕФЦБ (EFCB) има важност.
Воведување на едукативна програма за АЦИ ди
линг сертификација. Имено, силабусот за АЦИ е веќе
дефиниран од страна на АЦИ ФМА светското здруже
ние и од него не може да има отстапки доколку целта
на обуката е да се положат испитите. Самиот испит е
структуриран еднакво на констатираниот силабус.
Во тек е развој на вториот столб на АБИТ – инфор
матичка технологија. За таа цел се изработува програ
ма со предлог - семинари во областите на ИТ, во сора
ботка со КИБС АД Скопје, од една и ИТ Секторите во
комерцијалните банки - поддржувачи на АБИТ.

МОЖНОСТИ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ ДО 72 РАТИ, ЗА СЛУШАТЕЛИ КОИ САМИ ПЛАЌААТ ЗА ОБУКАТА!
Потрошувачките кредити се најкори
стен начин за купување на рати кога кли
ентите немаат кредитна картичка. Со овој
начин може да се плати било која обука
во АБИТ. Основен услов за потрошувачки
кредит од било која банка е да сте врабо
тен и да земате редовен личен доход. Може
да апллицирате за кредит преку банките
членки на АБИТ.

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ НА:
www.abit.edu.mk
academic@abit.edu.mk
info@abit.edu.mk
Контакт телефони: 02 3 125 500; 071 215 118

АБИТ - Актуелно

ЕДНОГОДИШНИ
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ
ПРОГРАМИ
СЕРТИФИЦИРАН МЕНАЏЕР ЗА РИЗИК
(ниво 1, 2 и 3)
CERTIFIED RISK MANAGER ®
(Level 1, 2 и 3)
Програмата ги опфаќа најрелевантните теми
на подрачјето на управување со најзначајните
категории на ризици со кои финанскиските
институции се соочуваат во нивното работење
(кредитниот, пазарниот, ликвидносниот, ка
матниот и оперативниот ризик). Секако про
грамата ќе ги опфати како не помалку важн
 ии
останатите ризици (правниот, репутацискиот,
стратегискиот и ризикот од профитабилност).
Посебно внимание ќе се посвети и на т.н. инте
грирано управување со ризиците (ЕРМ(ERM)).
Програмата ќе стави акцент на тековните
и практичните трендови на управувањето со
ризици на светско ниво прилагодени за специ
фичноста на работењето и предизвиците со кои
се соочува македонскиот банкарски сектор.

СЕРТИФИЦИРАН СПЕЦИЈАЛИСТ ЗА
УСОГЛАСЕНОСТ
(ниво 1, 2 и 3)
CERTIFIED COMPLIANCE SPECIALIST®
(Level 1, 2 и 3)
Програмата се одвива врз база на серија
предавања од областа на Усогласеноста (Com
pliance) со презентација на стручна литература
и презентација на пракса при воспоставување
на оваа функција. Во текот на програмата ќе

се направи проценка на здобиеното знаење на
слушателите од овој основен модул преку тес
тови и изработка на проекти – т.н. Студии на
случај (Case studies) од страна на слушатели
те. Програмата ќе обезбеди определување на
терминот усогласеност („Compliance“) и служ
беник на усогласеност („Compliance Officer“),
идентификување на основната улога на оваа
професија во институциите, идентификување
на основниот ГАП (GAP) меѓу целокупната
регулатива и одредени групациски стандар
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ди. Исто така ќе обезбеди основни насоки за
обезбедување на адекватно ниво на информа
ции за идните и сегашните професионалци со
цел усогласување со барањата на домашната и
на странската регулатива. Целна група: врабо
тени во банките и финансиските институции,
како и во останатите приватни и јавни друштва
и организации кои директно или индиректно
работат со усогласено работење (ново), вработе
ни во одделите за усогласување, директори/ра
ководители на сектори/ филијали, членови на
повисок менаџмент.

СЕРТИФИЦИРАН СМЕТКОВОДСТВЕН
СПЕЦИЈАЛИСТ
(ниво 1,2 и 3)
CERTIFIED ACCOUNTING SPECIALIST®
(Level 1, 2 и 3)
Програмата ги опфаќа најрелевантните теми
од областите на сметководственото практич
но работење и даночното законодавство. Име
но, програмата ќе се одвива врз база на серија
практични предавања, задачи од праксата во
сметководствените компaнии/банки кај нас, ка
ко и учество на слушателите во практична ра
бота (во лабараторија за сметководство) со по
мош на софтвер за сметководствено работење
врз реални компании и банки од РМ. Понатаму,
ќе се направи проценка на здобиеното знаење
на слушателите, преку анализа на финансиски
извештаи и пресметка на аналитички коефи
циенти (Ratio analysis) во конкретна компанија/
банка земена од праксата. Во контекст на тоа
слушателот ќе ги демонстрира стекнатите веш
тини и разбирањето за: менаџерско, банкарско,
буџетско и бизнис сметководство базирано на
МСС. Програмата ќе стави акцент на тековните
и практичните трендови на сметководственото
работење и даночното законодавство на свет
ско ниво прилагодени за специфичноста на ра
ботењето и предизвиците со кои се соочува ма
кедонскиот стопански и банкарски сектор.

СЕРТИФИЦИРАН КРЕДИТЕН
АНАЛИТИЧАР
(ниво 1, 2 и 3)
CERTIFIED CREDIT ANALYST ®
(Level 1, 2 и 3)
Програмата за Сертифициран кредитен ана
литичар претставува интегриран пристап на
спојување на теорија, практични вештини и
меѓународна пракса во насока на унапреду
8
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вање на компетенциите на учесниците во по
стапката на изработка на кредитна анализа и
интерпретирање на резултатите.
Главните теми на програмата се: практи
ки, постапки и техники во банките поврзани
со кредитниот процес; регулативата на На
родна Банка на Република Македонија (НБРМ)
и меѓународната регулатива; управувањето
со ризиците и анализа на окружувањето, по
себно макроекономското. Најзначајниот фо
кус е насочен кон финансиската анализа на
компаниите, поради нејзината клучна улога
при донесувањето на одлука за кредит и при
мониторирање на клиентот. Првиот модул да
ва вовед во улогата на кредитниот аналити
чар, кредитниот процес и кредитниот ризик. Се
овозможува солидно теоретско запознавање со
постулатите на анализирање на финансиските
извештаи и основните техники, што претста
вува база за продолжување со вториот модул.
Основна анализа на квалитативните-меки кри
териуми и обезбедувањето како секундарен из
вор на отплата на пласманите. На крајот на пр
виот модул учесникот треба да знае самостојно
да направи кредитна анализа. Вториот модул
има концепт на овозможување на рамка за сис
тематска и севкупна анализа на кредитоспособ
носта на клиентот со одгоре надолу (top-down)
анализа на економскиот систем. Се започнува

Уписи на нови групи
започнуваат од
септември 2016 година

Повеќе информации на:
www.abit.edu.mk
academic@abit.edu.mk
info@abit.edu.mk
Контакт телефони:
02 3 125 500; 071 215 118
Можности за кредитирање до 72 рати, за слушатели
кои сами плаќаат за обуката!
Потрошувачките кредити се најкористен начин за купување
на рати кога клиентите немаат кредитна картичка. Со овој
начин може да се плати било која обука во АБИТ. Основен
услов за потрошувачки кредит од било која банка е да
сте вработен и да земате редовен личен доход. Може да
аплицирате за кредит преку банките-членки на АБИТ.
од макроекономија, економски политики, ри
зик на земја, па се оди кон анализа на дејноста,
конкурентноста, компанијата и на крај на
менаџментот. Преку примерите за пооделни
дејности учесникот добива продлабочено зна
ење од финансиските извештаи и нивна прак
тична примена. Учесникот треба да ги совла
да техниките на структуирање на кредит. На
крај од вториот модул учесникот треба да знае
самостојно да направи посложена и сеопфат
на кредитна анализа и да структуир
 а кредит.
Третиот модул има за цел да му овозможи на
учесникот стекнување на специфични вешти
ни за проценка на инвестиција, проект и за ре
шавање на проблематични изложености. При
донесување на одлуки за кредитирање учесни
кот треба да ја има во предвид и резервацијата,
односно трошокот за банката. Во овој дел учес
никот се запознава со користење на резултати
те од кредитната анализа за креирање на инте
рен систем на рангирање кој е истовремено и
помошна алатка за пресметка на резервации
те. На крај од третиот модул учесникот треба да
знае да реши комплексен проблем при анали
зирање на клиент; да ги совлада специфичните
техники на долгорочното и проектното финан
сирање и да го одбрани предметот пред кредит
ното тело.
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М-р Бесим Билали
Главен оперативен директор
Македонска банка за поддршка на развојот а.д. Скопје

НОВИТЕ ДВИЖЕЊА ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА

УЛОГАТА НА ДРЖАВНИТЕ
РАЗВОЈНИ БАНКИ
Во ситуација на финансиска криза и
глобална рецесија, улогата и придонесот
нa развојните банки кон стабилизација и
зачувување на ликвидноста е многу битна

Улогата на државните
развојни банки е да го
олесни пристапот до
финансии на малите и
средните претпријатија.

Д

Но, државните развојни банки има
енес, меѓу развојните банки во
Европа и пошироко во светот ат заеднички особености, односно
постои голема разновидност во сличности:
1. Улогата на државните развојни
нивното работење. Разликите
банки е да го олесни пристапот до
се јавуваат од тоа кој е основач
финансии на малите и средните
на банката, која е целта на основањето,
претпријатија.
со чии финансиски средства работи
2. Улогата на промовирање на еко
банката (сопствени, прибавени од па
номскиот развој и зајакнување на
зарот), имаме национални и регионал
конкурентската моќ на малите и
ни развојни банки, дали финансираат
средните претпријатија при из
само приватни проекти SME, има бан
воз.
ки што финансираат државни проекти
3. Развојните банки се еден вид ката
и од локалната самоуп
 рава.
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лизатор на стопанството, особено
во време на глобални економски
кризи.
4. Финансираат на долги рокови со
поволни каматни стапки.
5. Финансираат сектори за кои тра
диционалните банки или имаат
мал интерес (земјоделство) или
фрагментизацијата е толку голе
ма што потенцијалните клиенти
би имале високи трошоци за про
визии.
6. Развојните банки најчесто се ос
новани и се во сопственост на др
жавата.
Бидејќи спектарот на дејствување
на овие банки е многу опсежен, тие
имаат иста мисија – развој, но и голем
дел свои особености, затоа треба да
прифатиме една дефиниција за нив.
За да немаме двоумење, поимот
државна развојна банка е дефиниран
од страна на Европската комисија во
ноември 2014 година. „Државната
развојна банка е правен субјект што
професионално се занимава со финан
12 www.abit.edu.mk

сиски активности, што има мандат од
државата и се занимава со развојни и
промотивни активности.“
Во некои земји од ЕУ развојните
банки се успешно распространети,
на пример во Германија, Шпанија и
Италија, каде што нивната улога е
мошне добро прифатена.
Во Македонија, Македонската бан
ка за поддршка на развојот – МБПР е
основана во 1998 година и успешно
работи во поддршка на малите и сред
ните претпријатија. Извозните ком
пании и компаниите од примарното
земјоделство и преработувачите на
храна се во фокусот на банката. Бан
ката со поголема активност е присут
на од 2009 година по глобалната фи
нансиска криза, со четири кредитни
линии од ЕИБ во вкупна висина од
350 милиони евра. Со овие значител
ни средства е финансиран реалниот
сектор за нови инвестиции, како и за
средства за тековно работење и зачу
вување на ликвидноста.
Во Европската унија има голема
разновидност во поглед на историско

Развојните банки се
еден вид катализатор на
стопанството, особено
во време на глобални
економски кризи.

ПОДДРШКА

Финансираат сектори
за кои традиционалните
банки или имаат мал
интерес (земјоделство)
или фрагментизацијата
е толку голема што
потенцијалните клиенти
би имале високи
трошоци за провизии.

Слична е состојбата и во
постоење, т.е. кога се осно
Шпанија, каде што речиси
вани, и активности што
Развојните банки во сите шпански региони
ги вршат националните и
постои најмалку по една
развојните банки. Така, во
најчесто се
развојна банка. Во Италија
поголемиот дел на ЕУ има
основани и се во
ситуацијата е исто така
ме развојни банки што по
сопственост на
многу добра.
стојат веќе еден век, а по
државата.
Другите
земји-членки
новите истражувања на
на Европската унија имаат
Европската комисија пока
најмалку по една развојна
жуваат дека бројот на овие
банки е зголемен во последните десет банка. Ирска и Португалија, последни
години. Досега, само во две од нив, во групата, скоро имаат основани др
Грција и Малта, нема државни банки жавни банки, основани во последните
три години.
(во процес е нивно формирање).
Во последната декада, а посебно во
Битно е да нагласиме дека во нај
големиот дел државните банки како последните години, тенденцијата на
основна цел им е да ги финансираат пораст на бројот на овие банки е во
малите и средните претпријатија. Ка подем како во Европа, така и во свет
ко споредна активност, во голем дел од ски рамки. Очигледна е нивната улога
нив развојните банки финансираат и во целокупната економска активност.
помали во обем инфраструктурни про Во ситуација на финансиска криза и
глобална рецесија, улогата и придоне
екти, особено во општините.
Најразвиена структура на развој сот на овие банки кон стабилизација
ни банки има Германија, која има и зачувување на ликвидноста е мно
регионални развојни банки. Секоја гу битна. Развојните банки се добар
република има своја развојна банка. економски инструмент за поддрш
Од организациски аспект, секоја од ка на секоја национална економија,
овие развојни банки се активни и од подобрување на климата за биз
говараат на регионалните авторите нис, растеж на вработеноста, како и
ти, на пример NRW bank (North Rhine подобрување на целокупниот живо
Wesphalia) дејствува во еден регион. тен стандард.

www.abit.edu.mk

13

ИНТЕРВЈУ

Дипл. инж. Дитмар Пашер
партнер, тренер и менаџер за
Интернационалната програма на
Академијата за контролинг од Минхен,
Германија (Controller Akademie®)

КОНТРОЛИНГОТ
ПРЕТСТАВУВА МАРКЕТИНГ НА
СМЕТКОВОДСТВОТО
Контролорите треба да ги продадат/презентираат бројките/извештаите
на менаџментот, кој треба да донесе добри одлуки за бизнисот

1

Како менаџер за меѓународна
соработка на престижната Акаде
мија за контролинг од Минхен, со
Вашиот голем авторитет во светот на
контролингот, на почетокот, можете
многу да придонесете во напорите за
донесување „know-how“ од Германија
и Австрија, тука во Македонија,
преку организирање на заеднички
едукативни контролинг-програми.
Какви се Вашите размислувања по
таа основа?

Сметам дека, особено Академијата
за контролинг од Германија како осно
вач на контролингот и пионер во кон
тролингот во земјите од германско
говорно подрачје, може да понуди
најдобра практика за компаниите во
Македонија. Од мое искуство, постојат
два система, англо-американски и
централноевропски пристап на кон
тролинг, што очигледно е многу ус
пешен, како што може да се види од
различните приоди во различни зем
ји. Верувам дека, според начинот на кој
се развиваше во нашата земја, контро
14 www.abit.edu.mk

лингот може да биде од огромно зна
чење за компаниите во вашата земја и
за развојот на вашата земја воопшто.

2

На кој начин се врши трансфер
на „know-how“ во рамките на
Академијата за контролинг од
Минхен, а во согласност со стандар
дите IGC?

Основачите пред повеќе од 45 го
дини почнаа со создавање на голема
асоцијација, нарекувајќи ја ИЦВ (Ин
тернационална
контролинг-асоци
јација), што има 6.000 членови. На
шите основачи ја основаа, исто така,
Интернационалната група за кон
тролинг (International Group of Con
trolling), обединувајќи ги големите
институции од земјите на германското
говорно подрачје. Тоа претставува ши
рока соработка и со членовите кои
стапуваат подоцна и во IMА – Ин
тернационалната асоцијација за смет
ководствен менаџмент (International
Management accounting Association) од
САД. Оваа мрежа организира настани,

Потребни се извештаи,
но на крајот на денот
потребно е да се
продадат заклучоците
и извештаите на
менаџментот

ИНТЕРВЈУ

Ние имаме еден голем
збор „edutainment“, што
доаѓа од „education“,
се разбира, и
„entertainment“

конгреси, каде што нови теми доаѓаат
во опсегот на нашата работа, во нашите
гледишта. Кога ќе дојдеме до нови теми
во контролинг веднаш организираме
обуки, семинари со експерти надвор
од нашата мрежа и на тој начин „knowhow“ најпрвин ни се појаснува нам,
кои го имплементираме според стан
дардите IGC, а подоцна го шириме во
земјите, во компаниите преку нашите
обуки.

3

Во кратки црти, како би ја тол
кувале визијата и мисијата на
Академијата за контролинг од
Минхен?
Ние имаме еден голем збор „edu
tainment“, што доаѓа од „education“,
се разбира, и „entertainment“. Сакаме
да се идентификуваме како сигурна
адреса за контролинг и сакаме да
понудиме искуствено знаење со
нашите семинари и обуки. Ние обез
бедуваме професионално „знаење за
контролори“ и економисти, односно
за сите вработени во компании, што
претставува целосна обука. На нај
високиот менаџмент му е потребно
„контролинг-знаење“, на контролори
те и на сите вработени во една ком
панија им е потребно, како што јас
милувам да кажам, економска свест

за успешно да ја водат компанијата.
Имено, тоа претставува нашата цел.

4

Дали сметате дека добриот кон
тролинг може да придонесе за
организациски развој во маке
донските компании и да биде еден
од клучните двигатели за развој
на претприемништвото во нашата
земја?
Да, верувам дека добриот кон
тролинг претставува успех за секоја
компанија. Интернационалната кон
тролинг-асоцијација направи истра
жување пред неколку години и до
кажа дека од сто отсто од успешните
компании во земјите од германското
говорно подрачје, 70% од нив имаат
успешни сектори за контролинг. Тоа ја
потврдува високата поврзаност меѓу
контролинг-секторите и успешноста
на компанијата.

5

Колку доброто известување и ко
муникациите имаат влијание врз
успешноста на малите и средните
претпријатија?
Ова оди рака под рака со прет
ходното прашање. Во таа смисла, до
бриот контролинг води кон успешна
компанија. Делот, односно обврската на
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секторот за контролинг е да ги интерп
ретира, да ги анализира извештаите и
тогаш менаџментот на компанијата ос
мислува начини за дејствување на биз
нисот понатаму. Ние, во Академијата
за контролинг, секогаш велиме дека
контролингот претставува маркетинг
на сметководството. Потребни се из
вештаи, но на крајот на денот потребно
е да се продадат заклучоците и извеш
таите на менаџментот.

На највисокиот
менаџмент му е потреб
но „контролинг-знаење“,
на контролорите и
на сите вработени во
една компанија им е
потребно, како што јас
милувам да кажам,
економска свест за
успешно да ја водат
компанијата. Имено, тоа
претставува нашата цел.

6

Дали постои силна врска меѓу
сметководствениот систем во
компаниите и контролингот?

Во земјите од германското говорно
подрачје, традиционално, постои од
военост помеѓу финансискиот и смет
ководствениот секотор од една, и
секторите за контролинг, продажба,
тренинг и консалтинг, од друга
страна. Во последните години може
да се забележи тренд на соработка и
зближување на овие одвоени секто
ри. Постои потреба од соработка, раз
мена на информации, планирање. На
пример, кога ќе има потреба од проце
на на вредноста на компанијата, по
требно е да се знае и идниот проток на
парите. Информацијата за протокот
на парите се добива од секторот за
сметководство, но идниот проток на
парите може да се добие од секторот за
контролинг, бидејќи таму го планираат
тоа. Затоа, тие мораат да соработуваат
и тука се гледа поврзаноста меѓу овие
два сектора.

ќање на функцијата контролор како
партнер на бизнисот.

8

Дали зачленувањето на Акаде
мијата за банкарство и инфор
матичка технологија (АБИТ) во
меѓународната група на водечки
те контролинг-организации – Ин
тернационалната група за контро
линг (во која членува и Вашата
Академија за контролинг од Минхен)
го сметате како огромен чекор напред
во промоција и стандардизирање на
контролинг-професијата во Републи
ка Македонија?

Прекрасно е тоа што АБИТ стана
членка на IGC. Да се има организации
како вашата во земјата што ја промо
вира идејата за контролинг е фантас
тично, што значи дека вие ја следите
нашата визија. Отсекогаш сме сакале
Кои се основните функции на концептот за контролинг да го раши
риме тука на европските земји каде
контролорот?
што сте и вие.
За ова прашање ќе ми треба цела
недела. :) Секој што почнува да се за
Што може да се очекува од пар
нимава со контролинг во една ком
тнерството меѓу Академијата
панија мора да ги знае бројките, а второ,
за банкарство и информатичка
според мене најзначајно, мора да го технологија и Академијата за кон
познава бизнисот. Тука е разликата со тролинг од Минхен? Кога да очекува
сметководителите кои треба да ги знаат ме Ваше гостување во Скопје?
пресметките/бројките, контролорите
мораат да ги гледаат и процесите, лу
Вие, како клиенти, и компаниите
ѓето, одлуките што се носат на основа во Македонија можете да очекувате
на бројките. Како што споменав и најдобра практика кога се работи за
претходно, контролорите треба да ги контролинг-концептот,
контролингпродадат/презентираат
бројките/из алатките од една страна и размената на
вештаите на менаџментот, кој треба одлични искуства на интернационално
да донесе добри одлуки за бизнисот. ниво од друга страна. Одлично е да
На крајот, сè се сведува на развојот на направиме план, за следната година да
соработката со менаџментот и прифа ја посетиме Македонија.

7
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9

Сметам дека, особено
Академијата за
контролинг од Германија
како основач на
контролингот и пионер
во контролингот во
земјите од германско
говорно подрачје, може
да понуди најдобра
практика за компаниите
во Македонија.

ИНТЕРВЈУ

Евелин Хантер-Џордан,
главен извршен директор на Академијата за банкарство
на мало – Лондон (Retail Banking Academy - London)

Академијата за банкарство на мало е единственото
интернационално, едукативно и професионално тело единствено
определено за сертификација на банкарството на мало

ОГРОМНО НИ Е ЗАДОВОЛСТВОТО
ШТО ЈА ДОНЕСОВМЕ
ПРОГРАМАТА НА БАЛКАНОТ
Денес, повеќе од 10.000 банкари
во повеќе од сто земји се
вклучени во сертификациската
програма на РБА на банкарството
на мало

1

За време на Вашата кариера
сте биле на повеќе значајни
позиции. Со оглед на тоа, дали
сметате дека вашето искуство
од Лондон ќе има влијание во
напорот да се пренесе ,,knowhow“ тука во регионот, преку со
здавање на неколку едукативни
програми на банкарско и на фи
нансиско поле?
Академија за банкарство на
мало (РБА) е нов учесник во еду
кацијата за банкарство на мало,
како во Обединетото Кралство,
така и во светски рамки. Јас се
приклучив на лондонската група
„Лаферти“ во 2007 година, што
беше лидер во давање услуги за
пренесување на напредно знаење
и лидер за банкарство на мало во
светски рамки, повеќе од три де
кади. Заедно со Мајкл Лаферти ја
основавме Академијата за бан
карство на мало во 2011 година,
следејќи ги растечките и долго
годишните барања на клиентите
на интернационално ниво за
професионална едукација и ква
лификација за банкарство на ма
ло. Нашите клиенти чувствуваа де
ка квалификациите што ги даваа
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традиционалните банкарски инс
титуции се застарени и базирани
генерално на традиционалното
банкарство од осумдесеттите го
дини на минатиот век, фокуси
рано првенствено на корпора
тивно кредитирање.

2

Какво е вашето искуство во
однос на „know-how“, како
специјализирана образовна
институција за банкарство на
мало на Балканот досега? Сте
имале ли соработка со маке
донски банки или образовни ин
ституции и какви се вашите пла
нови на тоа поле за во иднина?
Во најширока смисла, бан
карството на мало е релативно
модерен феномен. Корени на мо
дерното банкарство можат се за
бележат уште во 15 и 16 век во
Италија во деловните банки, што
им служеле за поддршка на локал
ните трговци, како локално, така
и на интернационално ниво. Со
развојот на информатичката и ко
муникациската технологија во 20
век и порастот на побарувачката
на потрошувачите, се создаде мо
жност за развој на банкарството
на мало, што служи за потребите
на потрошувачите и малите и
средните претпријатија.

Обединетото Кралство е лидер
во борбата за одвојување на
банкарството на мало и на
инвестициското банкарство

британската микроекономија?
Дали сметате дека би можело
да биде двигател во развојот на
претприемништвото во нашата
земја?
Денес, банкарството на мало
претставува движечка сила на
банкарството, формирајќи го нај
важниот сегмент од банкарскиот
систем во развиениот свет и има
значаен придонес во одржливоста
на профитот на банкарскиот сек
тор
и на реалната економија.
Какво е вашето мислење
за влијанието што го има Во земјите во развој постои зго
,,банкарството на мало“ врз лемување на побарувачката за
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6
банкарски услуги на мало и за
потрошувачите и малите и сред
ните претпријатија. Веруваме
дека услугите на банкарството
на мало ќе бидат доминантна
активност на банките во скора
иднина.
Можеби
термините
„банкарство“ и „банкарство на
мало“ ќе бидат синоними, а ин
вестициското банкарство ќе се
врати на тоа да биде одвоена, по
себна индустрија. Ова можеби би
било од најголем интерес за кли
ентите на банкарството на мало.
Обединетото Кралство е лидер во
борбата за одвојување на банкар
ството на мало и на инвестицис
кото банкарство.
Уште од времето на глобалната
финансиска криза, однесувањето
и банкарската култура почнаа да
се искачуваат нагоре во агендата
на креат
 орите на глобалните по
литики. Парламентарната коми
сија на Комисијата за банкарски
стандарди е основана во јули 2012
година, за да спроведе истрага во
врска со професионалните стан
дарди и културата во банкарскиот
сектор на Обединетото Кралство.

4

Како Вие, како извршен ди
ректор, би ја дефинирале
визијата на Академијата за
банкарство на мало?
Ние веруваме дека целта на
банкарството на мало е да ги оп
тимизира приходите на луѓето во
текот на нивниот живот и дека
обезбедувањето на оваа услуга е
света одговорност и право само на
вистински професионалци, кои
секогаш ќе дејствуваат етички и
во интерес на клиентите. Сепак,
досега не беше возможно бан
карите на мало да достигнат един
ствена/уедначена професионална
ознака за банкарство на мало. Ака
демијата за банкарство на мало е
единственото интернационално,
едукативно и професионално те

ло единствено определено за сер
тификација на банкарството на
мало.

5

Би ве замолил да ми ја обја
сните важноста и потребата
од сертификацијата за бан
карство на мало во светски рам
ки?
Наша мисија е да го промови
раме банкарството на мало како
интернационална препознатлива
професија. Посветени сме на воз
дигнување на овластен банкар на
мало (CRB) во препознатлив ин
дустриски стандард, правејќи го

Можеби термините „банкарство“
и „банкарство на мало“ ќе бидат
синоними, а инвестициското
банкарство ќе се врати на тоа да
биде одвоена, посебна индустрија
возможен за амбициозните бан
карски работници на светско ни
во, кои сакаат да се искачуваат
нагоре во структурата на серти
фикациската програма што ги по
ставува највисоките стандарди на
етика, едукација и совршенство
на банкарството на мало за кли
ентите. Наше достигнување е
признавањето на банкарите на
мало како професионален статус
препознатлив во банкарското ра
ботење. Денес, повеќе од 10.000
банкари во повеќе од сто земји се
вклучени во сертификациската
програма на РБА на банкарството
на мало, работењето со картички
и плаќањата. Нашата визија е
за свет каде што банкарите на
мало насекаде во светот се профе
сионално едуцирани според сер
тифицирани стандарди, што го
поминале испитот, се придржуваат
кон кодексот за професионално
однесување и етика, ги следат
промените и се во континуирана
професионална едукација.

Како можат вработените
од банкарскиот сектор од
балканскиот регион да се
стекнат со диплома за „овластен
банкар на мало“ (CRB)?
Без разлика дали доаѓате како
индивидуално финансирани или
како корпоративен клиент, ние во
РБА го имаме вистинското решение
за едукација за сите. Нудиме
удобно, достапно и прифатливо
онлајн-учење насекаде во светот,
како и едукација во училници
за корпоративни клиенти. Стан
дардниот пат за да се дојде до
сертификатот е да се положат
испитите за секое од нивоата на
програмата: банкарство на мало I,
банкарство на мало II и банкарство
на мало III. Исто така, имаме
забрзани програми со кои им
даваме на кандидатите можност,
по исклучок, да аплицираат за по
лагање на испитите врз основа на
претходното работно искуство.

7

Кои се придобивките за Ре
публика Македонија, осо
бено придобивките за на
шите комерцијални банки, од
можноста за воспоставување
стандарди и сертификација на
професијата „банкар на мало“?
Огромно ни е задоволството
што ја донесовме програмата на
Академијата за банкарство на
мало на Балканот, во соработка
со Академијата за банкарство и
информатичка технологија – Ско
пје. Наша цел е да работиме со
локални партнери и ментори,
локален тим едукатори, за да се
олесни начинот на учење на сите
нивоа на нашата сертификациска
програма. Со ваква соработка, ве
руваме дека заедно можеме сери
озно да влијаеме на иднината на
банкарството на мало како ин
тернационална почитувана про
фесија и дека ќе ја промениме
индустријата. Горди сме што ја
имаме поддршката на АБИТ за
остварување на нашите цели и
заедно, со нетрпение, ги очеку
ваме банкарите на мало од Ма
кедонија и од регионот да се при
клучат на програмата РБА колку
што е можно поскоро.
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Илија Мирчевски,
АБИТ тренер за кредитна анализа и
главен координатор во сектор за кредитирање на стопанство
Комерцијална банка а.д. Скопје

КРЕДИТНА ПОЛИТИКА
НА БАНКИТЕ

Политика, процедури, критериуми, процес на одобрување на
кредитна изложеност, елементи на кредитна анализа

Б

анките вршат финансиска ин
термедијација преку прибира
ње депозити и нивен пласман
кај бонитетни комитенти и
нивни профитабилни проекти,
како своја основна дејност, со тоа што
заштитата на средствата на депонен
тите претставува примарна обврска
на банките. Во таа насока, банките не
треба да преземаат непотребни ризи
ци со кои би се загрозила нивната при
марна обврска, односно заштитата на
интересите на депонентите.
Кредитирањето и другите облици
на финансиска поддршка на правни
те лица се препорачува да се врши во
согласност со кредитната политика на
банката. Покрај кредитната политика,
како стратешка определба на банка
та, во насока на кредитно портфолио,
негов пораст, поддршка на одредени
дејности и/или проекти, кредитна
та политика на банката претставува
највисок деловен акт што е сублимат
на одделните процедури, постапки,
упатства, инструкции, критериуми
итн., со кои се регулираат сите ак
тивности. Целта на утврдувањето на
формална пишана кредитна поли
тика и постапки е обезбедување на
јасни насоки за вработените во орга
низациските делови што имаат кре
дитна функција, лицата со кредитно
овластување во банката и кредитниот
одбор на банката, што ќе помогне во
одобрувањето кредити на клиентите
на прудентен и профитабилен начин,
а во согласност со целите на банката
утврдени од страна на акционерите.
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Најважен поединечен фактор при
одобрување на кредитите е изворот
на отплатата
Насоките на политиката што го ре
гулираат одобрувањето на кредитите
е потребно правилно да ги дефинира
ат критериумите за одобрување изло
женост кон клиентите. Затоа, банката
првенствено треба да одобрува финан
сиска поддршка на правни лица од Ре
публика Македонија, а во согласност
со законските прописи и во случаит
е
каде што е возможна оцената на кре
дитниот ризик и на правни лица со
седиште надвор од територијата на
државата, почитувајќи го начелото
на прифатлив и пресметан ризик на
клиентот. Најважен поединечен фак
тор при одобрување на кредитите е
изворот на отплатата. Во моментот на
поднесувањето на кредитното барање,
корисниците на кредитите би требало
да располагаат со детален и остварлив
план за отплата и јасно препознатлив
извор за отплата. Секогаш кога е мож
но, треба да постои секундарен извор
за отплата на долгот, што ќе ѝ овозмо
жи на банката алтернативен излез од
трансакцијата. Во оваа насока треба да
се наспомене дека обезбедувањето се
когаш треба да се смета како секунда
рен фактор при одобрувањето на кре
22 www.abit.edu.mk

дитот. Обезбедувањето само по себе,
при неспособност за остварување на
готовински тек, е недоволно да се овоз
можи одобрување на кредитот. Покрај
оцената на готовинскиот тек на корис
никот, банката треба да го оцени и ка
питалот на корисникот. По правило,
корисникот го користи сопствениот
паричен капитал за набавка на основ
ни средства, а потоа банката учествува
во финансирањето на трансакцијата.
Со оглед на тоа што основачкиот капи
тал може да биде недоволен за наплата
на долговите на компанијата најчесто
ќе се бара дополнително обезбедување
за кредитите.
Каматните стапки во ниеден случај
не можат да бидат утврдени на ниво
пониско од цената на изворите на
средства
Банката ги формира и ги сообразу
ва каматните стапки во зависност од:
месечниот пораст на трошоците на
живот, есконтната стапка, каматната
стапка на благајничките записи, кре
дитниот и пазарниот ризик (курсен,
каматен и ливидносен ризик). Струк
турата на цената на кредитите, од
носно на активната каматна стапка е
следната:

Во определувањето
на каматната стапка
банката ги има предвид
каматните стапки што
ги применуваат другите
конкурентски банки на
пазарот, но и покрај тоа
каматните стапки во ни
еден случај не можат да
бидат утврдени на ниво
пониско од цената на из
ворите на средства.

БАНКИ
конципиран процес што е потребно
да овозможи спроведување на кре
дитната функција на банката, преку
финансирање на прифатлив проект,
со минимален ризик, а прифатливо
ниво на профитабилност за банката.
Во исто време, треба да овозможи и
информирање на одредените нивоа
на одлучување во банката за носење
на правилна одлука со почитување на
законските прописи. На овој начин се
остварува кредитната дејност на бан
ката, соодветен профит, минимален
ризик и задоволни клиенти. Во про
должение е даден графички приказ за
процесот на одобрување на кредитна
изложеност:

Графикон: кредитнаанализа

Еколошката и
социјална полити
ка на банките
Во последните неколку
години, во рамките на
работењето со прав
ните лица особено при
кредитирањето, сè
поактуелни стануваат и
прашањата за еколошки
и социјални ризици и
нивно интегрирање во
рамките на кредитната
политика на банките.
Оттука, еколошката и
социјална политика на
банките треба да го де
финира начинот на кој
банката ќе ја примени
во практиката својата
заложба да ја промо
вира одржливоста на
животната средина и на
социјалната заштита.

• цена на изворите на средства (тро
шокот на средствата, примарни
извори – депозити и секундарен
извор – меѓубанкарски кредити и
позајмици),
• планиран профит (цена на трајни
от капитал),
• ценовна компонента за покривање
на ризикот (издвојувања за резер
вации за потенцијални загуби по
пласмани),
• административни трошоци,
• трошоци за сервисирање на тран
сакциите (стапка на задолжител
на резерва).
Во определувањето на каматната
стапка банката ги има предвид камат
ните стапки што ги применуваат дру
гите конкурентски банки на пазарот,
но и покрај тоа каматните стапки во
ниеден случај не можат да бидат утвр
дени на ниво пониско од цената на из
ворите на средства.
Како стратешка определба на бан
ката, а заради обезбедување дивер
зификација на ризик на кредитното
портфолио особено значајно е да се
утврдат соодветни лимити за кон
центрации на кредитното портфолио:
стопански дејности, географска рас
пространетост, типови производи, по
единечен клиент/група на поврзани ли
ца, рочност, инструменти на кредитна
заштита (обезбедување), валута/износ
на кредит (кредитна изложеност), за
конски лимити (согласно Законот за
Банки на РМ) итн.
Процесот на одобрување на кредит
на изложеност зависи, пред сè, од ор
ганизациската поставеност на секоја
од банките, но во суштината е добро

Нераскинлив дел од процесот на
кредитирање е кредитната анализа
за клиентите
Целта на кредитната анализа е
да се сумираат податоците за клиен
тот, неговиот историјат, деловно ис
куство, односи со банките и барани
от кредит. Кредитната анализа мора
да биде јасна и сеопфатна и треба да
утврди намена и износ на кредитот,
способноста на корисникот да го от
плати кредитот, обезбедувањето на
клиентот, проекција на способноста
на клиентот да ги сервисира глав
ницата и каматата од остварениот
„cash flow“ и процена на неговата
способност да го рефинансира дол
гот и целокупна финансиска ана
лиза на работењето на клиентот.
Оттука, потребно е во кредитната
анализа да се опфатат повеќе пода
тоци и елементи за клиентот и него
вите активности за да може банката
да добие покомплетна слика за него.
Како основни и позначајни еле
менти на кредитната анализа за
клиентот се издвојуваат: податоци
за последна класификација на кли
ентот во банката, општи податоци и
историјат за кредитобарателот, па
зарни и секторски информации, пре
глед на поврзани субјекти, кредитни
проверки, податоци за денарски и
девизни сметки, опис на барањето,
колатерал и обезбедување, извор и
структура на отплата на кредитите,
цена (каматна стапка и провизија),
деловна и финансиска анализа, ана
лиза на курсен ризик, анализа на ка
матен ризик, заклучок и предлог.
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М-р Стефан Николиќ,
АБИТ тренер за CRM и директор на
дирекција за управување со ризици
Стопанска банка а.д. Скопје

УПРАВУВАЊЕ

СО ПАЗАРНИТЕ РИЗИЦИ
Oтпорноста на македонските банки од нивното влијание преку
ефикасен систем на Asset Liability Management

...управувањето со
пазарните ризици стана
еден од најзначајните
приоритети во банкарското
работење имајќи ги
предвид сите огромни
неочекувани негативни
ефекти на пазарните
варијабли врз работењето
на банките во последните
20-тина години

Ф

ункцијата за управува
ње со ризици е најзна
чајната компонента во
хиерархијата на одбран
бениот
механизам
на
банките во однос на ризиците со
кои се соочуваат во рамките на свое
то работење. Како таква, претставу
ва клучен сегмент во комплексната
структура на управувањето со банки
те, на начин што овозможува проак
тивно следење на бизнис-функциите

со цел ефикасно идентификување,
оценување и мерење на постојната
и потенцијалната изложеност на
специфичните ризици. Во таа на
сока, крајната цел на функци
јата за управување со ризици е
минимизирање на постојната и пот
енцијалната изложеност на конкрет
ните ризици, а со единствен импера
тив – спречување на настанување на
загуби и негативни ефекти врз капи
талот на банката.
Иако главниот фокус на управу
вањето со ризиците традиционално
е ставен на управувањето со кредит
ниот ризик, сепак имајќи ги предвид
сите огромни неочекувани негатив
ни ефекти на пазарните варијабли
врз работењето на банките во по
следните 20-тина години, како на
меѓународните финансиски пазари,
така и во домашниот финансиски
систем, управувањето со пазарните
ризици стана еден од најзначајните
приоритети во банкарското работење
имајќи ги предвид сите огромни не
очекувани негативни ефекти на па
зарните варијабли врз работењето на
банките во последните 20-тина годи
ни.
Оттука, веројатноста да настане
загуба за банките предизвикана од
промените на пазарните варијабли,
како и потребата за мерење на
потенцијалниот ефект на таквиот
ризик врз висината на сопствените
средства и добивката на банките, го
прави управувањето со пазарните ри
зици вистински предизвик, при што
нивното управување стана еден од
најзначајните приоритети во банкар
ското работење.
Потенцијалната промена на ре
ферентните и пазарните каматни
стапки, потенцијалната можност за
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промена на вредноста на валутните
парови изразена преку апрецијација
или депрецијација на одредена валу
та во однос на другите валути, како
и неочекуваното повлекување на де
позитните штедни влогови од страна
на депонентите ги прави банките ис
клучително ранливи на влијанието
од пазарните ризици. Оттука, упра
вувањето со каматниот, валутн
 иот и
ликвидносниот ризик е исклучително
значајно за ефикасно функционирање
на банките.
Asset liability Management е крстопат
помеѓу стратегиското планирање на
банките и управувањето со ризици
те во банките
Имајќи предвид дека портфоли
ото за тргување во македонскиот
банкарски сектор е незначително,
функцијата за управување со ризи
ците преку сеопфатна воспоставена
култура за ризик на сите нивоа од
работењето на банките ги антиципира
таквите негативни пазарни движења
и преку пресметување на очекува
ните и предвидување на неочекува
ните загуби со имплементација на
ефикасен систем на Asset Liability
Management го митигира постојниот и
потенцијалниот негативен ефект врз
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банкарските активности.
Asset Liability Management прет
ставува процес преку кој банките ги
управуваат билансите на состојба со
цел да овозможат остварување на по
ефикасни сценарија за реален позити
вен ефект врз профитабилноста и ка
питалот, а воедно да ги антиципираат
и да ги спречат негативните пазарни
ефекти. Asset liability Management ба
зира на соодветни модели што им
овозможуваат на банките да ги ме
рат и да ги следат ризиците и со тоа
да обезбедат соодветни стратегии за
нивно управување. Оттука, Asset lia
bility Management е крстопат помеѓу
стратегиското планирање на банките
и управувањето со ризиците во бан
ките и како таква го балансира одно
сот помеѓу толеранцијата за ризик и
бизнис-целите на банките. Притоа,
ефективната техника Asset Liability
Management има цел да управува со
волуменот, големината, рочноста, сен
зитивноста на промена на каматни
стапки, квалитетот и ликвидноста на
средствата и обврските како целина, та
ка што да се добие прифатлив однос ри
зик/добивка. Како типични ризици на
процесот Asset Liability Management се
ликвидносниот, каматниот и валутн
 и
от ризик, при што како такви се пред

Asset Liability Management претставува процес
преку кој банките ги
управуваат билансите на
состојба со цел да овоз
можат остварување на
поефикасни сценарија за
реал ен позитивен ефект
врз профитабилноста и
капиталот, а воедно да
ги антиципираат и да
ги спречат негативните
пазарни ефекти.

БАНКИ
мет на целосна анализа и суштинска
разработка во рамките на програмата
АБИТ „Сертифициран Risk Manager“,
опфаќајќи ги најсовремените аспекти,
модели и техники на управување со
овие ризици.
Имајќи ја предвид комплексноста
на техниката Asset Liability Manage
ment, нејзиното познавање претставу
ва вистинска придобивка во знаењето,
во управувањето со ризиците и, гене
рално, во управувањето со банките ка
ко финансиски институции.

На крајот, можеме
да констатираме
дека со соодветно и
ефективно управување
со структурната актива
и пасива, македонските
банки во изминатите
години покажаа дека
имаат соодветна
ефикасна рамка за
управување со ризиците
и како такви успешно
ги антиципираат
потенцијалните
изложености на
пазарните ризици и
соодветно го митигираат
нивниот негативен
ефект.

За да се промовира краткорочната
отпорност на ликвидносниот ризи
чен профил на банките, Комитетот
во Базел ја креираше „Стапката
на покриеност на ликвидноста“
(Liquidity Coverage Ratio – LCR)
Во таа насока, светската финансиска
криза од 2008 година креираше потре
ба за нови правила за управување со
ликвидноста на банките како резултат
на нивната тогашна прекумерна за
висност од краткорочно финансирање
и немање на доволен обем на ликвид
ни средства за да се исполнат обврски
те при одливи за време на периоди на
стрес. За да се промовира краткорочна
та отпорност на ликвидносниот ризи
чен профил на банките, Комитетот во
Базел ја креираше „Стапката на покри
еност на ликвидноста“ (Liquidity Cover
age Ratio – LCR). Овој стандард е насочен
да обезбеди банките да имаат адекват
но ниво на висококвалитетни лик
видни средства (High Quality Liquid As
sets – HQLA), што се состои од парични
средства или средства што можат да се
конвертираат на пазарите во парични
средства со минимална или без загуба
во вредноста, за да можат да се обезбе
дат потребите за ликвидност за 30-днев
ното ликвидносно стрес-сценарио. Од
друга страна, како мерка на долгороч
на структурна ликвидност, Комитетот
во Базел ја креираше „Стапката на нето
стабилни извори на финансирање“ (Net
Stable Funding Ratio – NSFR), што обезбе
дува покривање на рочната неусогласе
ност на активните и пасивните пози
ции на банките, изразена преку односот
на расположливите стабилни извори
на финансирање и потребните стабил
ни извори на финансирање. Ефикасно
то управување со позициите од актива
та и пасивата на македонските банки ќе
значи и исполнување на критериумите

во врска со овие ликвидносни показа
тели, што генерално ќе биде предизвик
согласно очекуваната имплементација
што следува, но не и проблем, имајќи ја
предвид генерално високата квалитет
на ликвидност на македонските банки
изразена преку првокласни хартии од
вредност.
Од друга страна, ризикот од проме
на на каматните стапки значително
влијае врз профитабилноста изразена
преку каматниот нето-приход, како и
врз економската вредност на капита
лот на банките. Во таа насока, маке
донските банки треба да продолжат
со својата проактивна каматна поли
тика и преку адекватно управување
со каматоносните позиции од актива
та и пасивата да го намалат негатив
ниот ефект од ризикот на преоценка на каматните стапки и ризикот
на кривата на принос произлезени
од промената на референтните ка
матни стапки. Само преку ефикасен
Asset Liability Management, креирајќи
билансна структура на каматоносни
позиции во рамките на кои проце
нетото времетраење на активата и
пасивата на банките ќе се постигне
да бидат еднакви – ефектот на про
мена на каматните стапки врз еко
номската вредност на капиталот ќе
биде соодветно хеџиран. Соодветни
те стрес-сценарија со аплицирање на
стандардни паралелни, како и непа
ралелни каматни шокови, ги прават
македонските банки подготвени за
митигирање на овој ризик.
Од аспект на управување со валу
тниот ризик, постојниот фиксен де
визен курс на денарот во однос на
еврото сам по себе значи и одредено
митигирање на овој ризик, имајќи
ја предвид „евроизацијата“ во маке
донскиот финансиски систем, како и
доминирањето на еврото во валутната
структура на македонските банки, по
ради што ефектот на загуби од промена
на меѓувалутни курсеви (курсни раз
лики) генерално е многу мал. Оттука,
македонските банки треба да продол
жат со оптимизација и балансирање
на својата валутна структура на начин
на кој ќе ја одржат својата агрегатна
девизна позиција во рамките на ре
гулаторниот лимит и преку ефикасен
Asset Liability Management ќе ги мини
мизираат потенцијалните ефекти од
негативните курсни разлики.
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Игор Митровски,
АБИТ тренер за CCS и раководител на
служба за усогласување со прописите
и информативна сигурност
НЛБ банка а.д. Скопје

COMPLIANCE FUNCTION

Воспоставување, организација, управување
со функцијата за контрола на усогласеноста

Compliance функцијата
потребно е да биде
независна од другите
функции и треба
директно да известува до
повисокиот менаџмент
на банката, што значи
треба да биде веднаш
под управниот одбор

П

остојат многу дефиниции за
контролата на усогласеност
(compliance) во компании
те, односно не постои една,
единствена, буквална, општо
прифатена дефиниција, но докол
ку можам да избирам, би ја издвоил
следната: „...постигнување на делов
ните цели во согласност со важечка
та регулатива, етиката и моралните
принципи...“
Функцијата на контрола на усогла
сеност (Compliance function), во завис
ност од големината на компанијата
или од свесноста на менаџментот,
може да ја извршува лице за контро
ла на усогласеност – „Compliance Of
ficer“ или таа да биде организирана
во деловна единица (оддел, служба,
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сектор, центар, дирекција...). Со ова
се зајакнува compliance функцијата и
се постигнува повисоко ниво на кон
тинуир
 ано усогласено работење на
компанијата.
Compliance функцијата во банките,
што во глобални рамки е воспоставе
на пред десетина години, претставува
корпоративно дејствување во насока
на менаџирање на ризикот од неусог
ласеност (контролирано управување,
континуирано намалување или не
гово избегнување), односно накрат
ко, се грижи за целокупната усогла
сеност на банката со законската и
подзаконската регулатива (домашна
и меѓународна), банкарските практи
ки и стандардите, дава насоки за (и
го мониторира) имплементирањето

БАНКИ

COMPLIANCE

КОРПОРАТИВНА КУЛТУРА
(corporate compliance culture).

Без разлика на организациската поста
веност, пресудно за функционирањето
на compliance е воспоставувањето на т.н.
compliance корпоративна култура (corporate compliance culture). Таа треба да биде
по принципот Top-Down, односно од топменаџментот да се пропагира кон врабо
тените во банката етичкото и усогласеното
работење. Топ-менаџментот треба да биде
свесен за тоа дека усогласеноста на банка
та со нејзините политики и процедури, зако
ни и стандарди, силното и ефективно кор
поративно управување, се смета за клучно
во постигнувањето профит. Менаџментподдршката во воспоставувањето на кор
поративната compliance култура е ман
даторна алка во синџирот на успех кај
банките. Во ова модерно и турбулентно
време, согледувајќи ги и горенаведените
предусл ови, голем предизвик претставува
управувањето со compliance функцијата,
односно работното место Chief Compliance
Officer – CCO. Поставените законски обвр
ски и надлежности, како и големиот опсег
на работни задачи, сè повеќе побаруваат
Chief Compliance Officer да биде во C-Level
на менаџмент во банките.
на регулаторните промени во ин
терните политики и процедури на
банката, врши обуки на вработените
и, секако, го советува менаџментот
на банката во врска со compliance
или non-compliance теми. Усогла
сеноста со регулативата, правила
та и стандардите многу помага во
одржувањето на угледот на бан
ката, а со тоа и исполнувањата на
очекувањата на нејзините клиенти,
пазарот и општеството како целина.
Во Македонија, со цел да се по
стави правна и регулаторна рамка
за compliance функцијата, нејзиното
воспоставување во банките почна
официјално со промената на закон
ската и подзаконската регулатива
во 2007 година, поточно со Законот
за банките (Службен весник, бр.
67/07) и Одлуката за основните на

чела и принципи на корпоратив
ното управување во банка (Служ
бен весник, бр. 159/07). Во Законот,
функцијата compliance e официјали
зирана како „Контрола на усогласе
носта на работењето на банката со
прописите“ во член 99, со кој се задол
жуваат управните одбори на банките
да именуваат лице или да организи
раат служба за контрола на усогласе
ност. Во истиот член се наведени и
општите одговорности на compliance
функцијата (лицето, односно служба
та), како и нивните права и надлеж
ности. Еден вид дообјаснување на
compliance функцијата, законодавец
от го претставува во подзаконскиот
акт (Одлуката), каде што во глава 4 ја
претставува compliance функцијата,
ризикот од неусогласеност, детал
ни насоки за функционирање, упра
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вување и надзор над compliance
функцијата. Почитувајќи ги овие
регулаторни барања и правила, се
поставува прашањето, каде да се
постави, во организациската шема,
compliance функцијата?
Едно е сигурно, compliance функ
цијата потребно е да биде независ
на од другите функции и треба ди
ректно да известува до повисокиот
менаџмент на банката, што значи
треба да биде веднаш под управниот
одбор. Но, сведоци сме на различни
примени на овие насоки и правила,
па така compliance функцијата мо
жеме да ја сретнеме како самостојна
деловна единица под управниот од
бор на банката, во рамките на прав
ниот сектор, секторот за управување
со ризици или, пак, под генерални
от секретаријат на банката. Сè доде
ка се исполнети законските барања
и правила за работа на compliance
функцијата, секој од овие модели
на организација може да се корис
ти со своите маани и предности во
функционирањето, а сепак практи
ката покажува и го одбира моделот
на самостојно, директно дејствување
под управниот одбор.
Малку повеќе за опсегот на ра
бота (scope), доколку compliance
функцијата ја перципираме преку
управување со ризици, во неа (мо
жат да) спаѓаат: ризик од неусогласе
ност со регулативата (regulatory com
pliance), спечување на перење пари
(anti-money laundry), информативна
сигурност (information security), ка
ко и заштитата на личните подато
ци (personal data protection). Со цел
покривање на сите овие ризични
подрачја на работење (што се разгра
нуваат понатаму на многу подетални
ризици и области на работа). CCO мо
ра да биде „опремен“ со адекватен ка
дар, како и со кореспондирачки софт
верски алатки, преку кои ќе се следат,
мониторираат и тестираат ризиците,
што е и една од основните обврски на
compliance функцијата. Вработените
(compliance officers), есенцијални за
правилно функционирање на com
pliance, обично важат за вработени
со широк спектар на знаења (во сите
горенаведени домени на ризик), се
карактеризираат со проникливост
во работењето, инвентивност во
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пронаоѓање на соодветни решенија
за банката, способни да убедуваат и
да согледуваат решение во сите про
блеми и можни проблеми/ризици
во сите решенија. Тука настапува и
најголема улога има менаџерот, од
носно CCO, да ги управува и да ги
надгледува активностите на своите
compliance officers (преку креирање
на compliance политика, планови за
обуки и контроли), континуирано да
го подигнува нивото на compliance
функцијата во корпоративната пи
рамида, да ја инволвира compliance
функцијата во визијата/стратегијата/
мисијата на банката.
За поквалитетна имплементација
на compliance политиката, во вре
ме на дигитализација, електронски
трансакции, дигитални валути, ди
гитални паричници, комплексни
напади кон информативните систе
ми на банките, мобилно банкарство,
проблематични сценарија за перење
пари итн., на CCO потребни му се мо
дерни софтверски алатки за следење
на ризиците од неусогласеност, сис
теми за рано откривање на измами,
потенцијални упади во системи
те, како и софтвери за регулаторно
известување и анализа на горенаве
дените ризици. Сето ова, ме наведу
ва да ја цитирам познатата кинеска
клетва (The Chinese Curse) – „Нека
живеете во интересни времиња “, па
интересното време е тука, пред нас,
полно со предизвици, но и со ризици,
затоа тука е compliance функцијата,
подготвена да се соочи со нив.

“Подобро да се плати
сега за усогласеност,
отколку во иднина
поради неусогласеност”

БАНКИ

Никола Миткоски,
Директор на сектор за управување со ризици,
Охридска банка, Сосиете Женерал

СТРАТЕШКО УПРАВУВАЊЕ
СО КРЕДИТНИОТ РИЗИК

Финалното изготвување на стратешките насоки за управување
со кредитниот ризик не значи и завршување на процесот, имајќи
предвид дека се работи за динамички проекции што треба
редовно да се преиспитуваат и да се оценуваат

С

тратешкото планирање е сис
темски начин на донесување на
стратешки одлуки, за остварува
ње на основната визија и поста
вените цели на банката за ид
ниот развој и пораст, преку креирање
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политики и планирање ресурси за
нивно остварување. Стратегијата и
развојниот план во Охридска банка Со
сиете Женерал се изработуваат за пе
риод од три години. Процесот на нив
но следење и преоценување се одвива

Стратегијата и
развојниот план во Ох
ридска банка Сосиете
Женерал се изработу
ваат за период од три
години.

БАНКИ

Изготвувањето на
стратегијата и проекции
те за кредитниот пораст
и управување со кре
дитниот ризик опфаќа
неколку фази

редовно на годишно ниво, врз основа
на промените во екстерните и интер
ните фактори и нивното влијание врз
поставените основни насоки.
Доколку се има предвид дека најго
лемиот дел од банкарски активности
отпаѓа на кредитирањето, проекциите
на пораст на кредитното портфолио по
сектори и продукти претставуваат ед
на од основните цели на стратегијата.
Поставувањето на овие цели е процес
на анализа на сет од екстерни и ин
терни детерминанти што се земаат
предвид при изготвување на овие про
екции, притоа земајќи ги предвид мо
менталните услови на пазарот, очеку
ваните идни промени на пазарната и
регулаторна рамка, но и историското
однесување на кредитното портфолио
по поединечни риск-профили.
Изготвувањето на стратегијата
и проекциите за кредитниот пораст
и управување со кредитниот ризик
опфаќа неколку фази.
Првата фаза е анализа на момен
талното пазарно опкружување што
опфаќа анализа на моменталните
услови на пазарот и позицијата на
банката, кредитниот пораст по ризич
ни профили на кредитното портфолио
во изминатите најмалку три години и
степенот на исполнување на претход
но воспоставените цели на кредитни
от пораст на банката. Пред сè, таа ја
дава основната слика на тоа каде се
наоѓа банката во моментот, како и ос
новните позиции врз кои треба да се
проектира идниот развој.
Не помалку битно и директно по
врзано со првата фаза е и анализа
та на економското и регулаторното
опкружување – монетарните парамет
ри, движењето на стапки на пораст
на економијата и регулаторни барања
како основни предуслови за оцена на
можноста за остварување на дефини
раните бизнис-амбиции, т.е. оцена на
нивната адекватност и можност за
нивно исполнување.
Анализа на историското движење
на поединечните ризични позиции
по сектори, типови на клиенти и про
дукти се применува со цел да се до
бие појасна слика за профилирање
на различни ризични позиции и
утврдување на апетитот за преземање
на кредитен ризик по одделни ри
зични профили. При оваа анализа се

користат различни модели на ана
лиза на движењето на резервациите
за кредитни загуби по поединечни
ризични позиции, т.н. транзициски
матрици, движењето на нефункцио 
налните кредити по одредени секто
ри и продукти преку утврдување на
веројатноста за ненаплата (Probability
of default) и стапката на наплата (Loss
given default).
Врз база на ваквите анализи се
вршат и проекциит
 е на потребни ре
зервации за кредитни загуби за пла
нираниот период, како и проекции
за можно движење на нефункцио
налните кредити доколку се исполни
проектираниот и посакуван кредитен
пораст, што претпоставува и можност
за ревидирање на првичните поста
вени цели на кредитен пораст или
репрофилирање на проекциите кон
помалку ризични позиции.
Вака утврдените ризични профили
и посакуваните движења на кредитни
от пораст се основа за воспоставување
или ревидирање на постојните поли
тики на управување со кредитен ри
зик преку дефинирање на основни
рамки низ кои треба да се движи про
ектираниот кредитен пораст. Тоа ги
опфаќа, пред сè, дефинирањето на ос
новни услови и критериуми за врз кои
ќе се одвива кредитирање, утврдување
на максимални лимити на изложе
ност по различни ризични профили,
кредитна заштита преку потребно
обезбедување, како и потребен капи
тал за покривање на потенцијалните
загуби од планираниот кредитен по
раст.
Финалното изготвување на стра
тешките насоки за управување со кре
дитниот ризик не значи и завршување
на процесот, имајќи предвид дека се
работи за динамички проекции што
треба редовно да се преиспитуваат и
да се оценуваат.
Заради тоа, во наредната фаза се вр-
ши редовно следење на исполнување
на поставените цели, како и ревиди
рање на проекциит
 е најмалку на го
дишно ниво, но по потреба и почесто,
доколку дојде до појава на одредени
екстерни или интерни фактори што
имаат значително влијание врз првич
но поставените насоки за управување
со кредитниот ризик како составен
дел на стратегијата на банката.
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Зоран Благоев,
Раководител на оддел за работа со мали и средни претпријатија
ТТК банка а.д. Скопје

БАНКИТЕ КАКО ПАРТНЕР

ВО РАЗВОЈОТ НА МАЛИТЕ И
СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА
Еден од најфлексибилните извори со најповолни конкурентски
услови е банкарскиот сектор, т.е. банкарските кредитни средства

С

овремените услови на работење се
карактеризираат со динамични и
структурни промени, развој на мо
дерни технологии и фрагментира
ност на пазарот, а тоа придонесу
ва за поттикнување и развој на малите
и средните претпријатија. Следејќи го
трендот на денешните економски теко
ви, една од основните карактеристики
на современите пазарни економии е тоа
што малите и средните претпријатија
претставуваат клучен фактор за по
раст во рамките на една национална
економија.
Еден од проблемите со кој се соочу
ваат малите и средните претпријатија
е видот и начинот на финансирање на
инвестициските бизнис-проекти со кој
се настојува да се обезбеди долгорочна
стабилност и успешно работење. Опти
малниот однос помеѓу сопствениот и
позајмениот капитал, како и различни
те начини на финансирањето на пред
видените проекти на малите и средните
претпријатија, се клучна детерминанта
во нивното работење.
Се разбира, најдобрата и наједно
ставната варијанта за реализирање на
претприемачките активности се сопст
вените средства, но во услови на силна
конкуренција и предизвикот за ино
вативност пред конкуренцијата ја на
метнува потребата од алтернативен
извор на средства за реализација на
претприемачките активности. Еден од
најфлексибилните извори со најповолни
конкурентски услови е банкарскиот сек
тор, т.е. банкарските кредитни средства.
Банкарскиот сектор во Р. Македо
нија во изминатиот период, и покрај
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ЛИЧНО
Ова го зборувам, пред сè,
тргнувајќи од себе и успе
хот на постарите коле
ги, земајќи ја за пример
и мојата кариер а, што од
почетокот на работното ис
куство е целосно посвете
на кон ТТК банка. Уште од
стартот, почнувајќи од кре
дитен референт за работа
со МСП-клиенти, па потоа
како директор на филијала
и сега како раководител на
оддел за работа со мали и
средни претпријатија, мо
жам да ја истакнам и да ја
потврдам успешната делов
на политика што ТТК банка
ја применува во насока на
кредитирањето на МСП-кли
ентите, целосен ангажман
кон нив и грижа за успех на
нив, што, се разбира, води
кон заеднички успех, како
во банкарскиот сектор, така
и во домашната економија.

макроекономските состојби и внат
решните случувања, бележи пораст на
кредитирањето. Основна карактеристи
ка на ваквиот пораст се должи на брзо
то приспособување на банките кон мак
роекономските состојби и сè поголемата
поддршка на банките во пазарниот сег
мент преку усовршување на постојните,
како и развивање на нови кредитни про
дукти што точно одговараат на потреби
те на крајните корисници.
ТТК банка како партнер на голем број
мали и средни претпријатија
ТТК банка во овој дел има особена
улога како банка-партнер на голем број
мали и средни претпријатија, како за но
ви и за постојни клиенти корисници на
банкарските услуги на банката со кои
има развиено долгорочен партнерски
однос.
ТТК банка спаѓа во банките со дома
шен капитал, што брзо ја адаптира де
ловната политика со цел брзо да одгово
ри и да се приспособи кон барањата на
крајните корисници.
Препознатливоста на ТТК банка во
банкарскиот сектор е достапноста, бр
зината на одлуката, индивидуалниот
пристап кај секој клиент, поддршката
на кредитните барања кај клиентите
во најрана фаза на работење, кои има
ат издржан бизнис-план и проект за
кредитирање.
Банката ги носи кредитните одлуки
врз основа на стандардизиран кредитен
процес, со анализа на кредитосп
 особнос
та на кредитобарателот, колатералот и
другите информации од бизнис-планот
со што брзо и навремено одговара кон

кредитните потреби на компаниите.
Дефинирајќи се како банка-партнер, на
клиентите им обезбедува најповолно ре
шение и избор за користење на кредит
ни средства, индивидуален пристап на
вработените кон секој клиент и брз одго
вор на секое кредитно барање.
ТТК банка може да се пофали со го
лем спектар на кредитни продукти што
можат да ги користат малите и средни
те претпријатија, краткорочни кредит
ни средства за тековно работење, дозво
лено пречекорување на жиро-сметка за
надминување на тековната ликвидност,
долгорочни кредитни линии од сопстве
ни средства и кредитни линии од Маке
донската банка за поддршка на развојот,
бизнис кредитни картички VISA и други
продукти.
Банката во изминатите години ги
усоврши банкарските електронски сер
виси е-банкинг и м-банкинг и можеме
да се истакнеме со најдобри услови и
најниски провизии за работа со елек
тронското банкарство.
За остварување на горенаведената
препознатливост и успешност на ТТК
банка во банкарскиот сектор, од особено
значење е информираноста и обуката на
секој вработен кој директно или инди
ректно е поврзан со кредитниот процес
со цел донесување на правилни одлуки
за кредитните пласмани, намалување
на ризикот кај кредитните барања што
се неприфатливи за банката, посета на
обуки за усовршување на продажните
вештини како стандардни интерни обу
ки и тимско дејствување, т.е. преносот на
знаење од повозрасните колеги, кои при
донесуваат на усовршување на процеси
те во работењето.
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М-р Наташа Несторовска,
член на Управен одбор Стопанска банка а.д. Битола

ФУНКЦИЈАТА НА BACK OFFICE

ВО ПРОЦЕСОТ НА КРЕДИТИРАЊЕ
Развиена Back-office функција претставува сигурна, навремена и
квалитетна услуга за клиентите

Б

анките се финансиски ин
ституции што овозможуваат
мобилизација
на
парични
те средства од субјектите кои
имаат вишок средства и нивна
алокација на местата каде што тие
најдобро ќе бидат искористени. Оваа
функција банките примарно ја вршат
заради остварување профит, како ос
новна цел на нивното работење. Про
фитот е резултат на привлекување
на квалитетни клиенти, точност при
процената на ризикот поврзан со
кредитното портфолио и ефикаснос
та на процесите што се одвиваат во
заднината. Како и да е, фокусот чес
то се става на значењето на првите
две: аквизицијата на клиентите и
управувањето со ризиците поврзани
со пласманите, додека, пак, малку вни
мание се посветува на процесите во
заднината. Токму овие процеси имаат
клучно значење и можат да се искори
стат како компетитивна предност на
банките.
Организациската поставеност на
банката е еден од условите за нејзиното
успешно работење и квалитетно и на
времено извршување на услугите.
Банките, во зависност од спектарот на
производи/услуги што ги нудат, имаат
различни организациски структури
и различна поделба на работите и ра
ботните задачи што би се извршувале
во различните оддели. Хиерархиските
односи во малите банки се понепос
редни, т.е. врвното раководство оства
рува поблизок контакт со менаџерите
на пониските организациски нивоа
и со другите вработени. Стратешката
ориентација на банката има големо
влијание врз изборот на организацис
ка структура.
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Доколку заднинските работи се
успешно поставени и ефикасно се
извршуваат, тие имаат стратешко
значење за банката
Денес, како и во минатото, кредит
ната функција е таа преку која банките
ги остваруваат најголемите приходи од
своето работење и претставува најголем
извор на профит. Во современото оп
штество, кога банкарските институции
во борбата за привлекување клиенти се
натпреваруваат да излезат со понови и

Организациската поста
веност на банката е еден
од условите за нејзиното
успешно работење и
квалитетно и навремено
извршување на услугите.

БАНКИ

Доколку заднинските
работи се успешно по
ставени и ефикасно се
извршуваат, тие имаат
стратешко значење за
банката.

ФУНКЦИЈАТА НА BACK
OFFICE ВО ПРОЦЕСОТ
НА КРЕДИТИРАЊЕ,
СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА
СТОПАНСКА БАНКА
А.Д. БИТОЛА
Ние во Стопанска банка а.д.
Битола сакаме да бидеме
сигурни дека клиентот ќе
добие квалитетна услуга од
моментот на аплицирање
за кредит до моментот на
целосно завршување на
трансакцијата. За таа цел
постојано работиме не само
на привлекување клиенти
преку понуда на производи
и услуги креирани според
нивните потреби туку и на
континуирано подобрување
на процесите во работењето
поради постигнување на
оперативна одличност.

поатрактивни производи, посложени
и user friendly техноголиии, не смеат да
ја потценат организациската единица
позната како „back office“ – заднинската
обработка на трансакциите. Иако овој
организациски дел не создава профит,
тој го претставува делот каде што банки
те можат да ги изгубат профитите. Важ
носта на оваа организациска единица е
голема, бидејќи таа обезбедува поддршка
на лицата во продажбата „front office“ и
е одговорна за работата да тече непрече
но. Од таа причина, треба да се настојува
оваа функција континуирано да се подо
брува и да се избегнуваат грешки во об
работката на трансакциите што за бан
ката можат да се покажат како особено
скапи.
Доколку заднинските работи се успе
шно поставени и ефикасно се извршува
ат, тие имаат стратешко значење за бан
ката. Бек-офисот не само што е клучна
алка за спроведување на секоја трансак
ција во банката туку таа е поврзана со си
те други делови и ги поврзува продажба
та, управувањето со ризик и контролата
на процесите. Вработените во бек-офи
сот соработуваат со секторот за работа
со правни лица, секторот за работа со
физички лица, заради процесирање на
договорените трансакции, ревидирање
и подобрување на интерните акти
во насока на нивно подобрување и
зголемување на ефикасноста на про
цесот на одобрување кредити, како и
следење на редовноста на наплатата на
кредитите. Континуирана комуникација
вработените во бек-офис имаат и со сек
торот за управување со ризици најмногу
во делот на унапредување на процесите
на мониторинг на кредитните партии
што доцнат со враќање на обврските,
процени на можните ризици и наоѓање
начини за нивно минимизирање. Од
особено значење е соработката со секто
рот за правни работи, особено при изра
ботка и контрола на стандардизирана
документација поврзана со одобрување
пласмани, како услов за заштита од пра
вен ризик, но и поради зголемување на
ефикасноста на процесите.
Исто така, тесна е соработката со
секторот за организација и ИТ, со цел
постигнување на поголема автоматизи
раност и ефикасност на процесите, како
и наоѓање решенија за одредени тес
ни грла што се јавуваат во работењето.
Потребата од соработката со секторот
за организација и ИТ е од суштинска

важност особено денес кога банките
настојуваат преку информативната те
хнологија значително да ја зголемат
брзината со која се обработуваат тран
сакциите. Како резултат на тоа што де
нес голем дел од бек-офис операциите
се карактеризираат со зголемена упо
треба на технологијата за разлика од
минатиот период, кога работата во овој
дел вклучуваше многу луѓе, огромен сет
на документација и големи системи за
архивирање, улогата на лицата врабо
тени во бек-офис постојано се развива
паралелно со развојот на производите и
компјутеризацијата на процесите и вра
ботените во овој дел мораат постојано да
ги унапредуваат своите вештини.
Кога станува збор за кредитирањето,
од особена важност за ефикасно и ефек
тивно извршување на оваа функција е
воспоставување на јасна поделба на ра
ботите и работните задачи што ќе се из
вршуваат во фронт-офисот и работите и
работните задачи што ќе се извршуваат
во бек-офисот. Вработените во фронтофисот се луѓето кои се во директен кон
такт со клиентите, додека вработените во
бек-офис се луѓето кои работаат „зад сце
ната“, односно оние што ги извршуваат
административните функции, односно
претставуваат поддршка на продажба
та. Се разбира, во современото работење
оваа поделба на работата е многу поком
плицирана отколку што изгледа и многу
често се јавува конфузија во поглед на
тоа кои се работите и работните задачи
што треба да ги извршува фронт-офисот,
а што всушност претставува обврска на
вработените во бек-офисот.
Наједноставно објаснување и најче
сто применувана дефиниција за вра
ботените во фронт-офисот е дека тоа
се луѓето кои ги генерираат приходите
за банката, односно тоа се вработени
те кои го имаат директниот контакт со
клиентите, тие се комерцијалистите и
ја извршуваат продажната функција
на банката. Бек-офисот, пак, ги покрива
областите што директно не генерираат
приходи за работењето, но обезбедуваат
витална поддршка и административна
функција за банките. Тие извршуваат
функции што главно се фокусирани на
процесирањето, подготовката и контро
лата на документацијата и контрола на
внесените податоци во информативниот
систем. Фронт-офисот зависи од поддрш
ката на бек-офисот за да може да работи
ефикасно.
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Маја Николоска,
раководител на дирекција за планирање, контрола и известување
Еуростандард банка а.д. Скопје

Средство за остварување на целите на банките

ПЛАНИРАЊЕ

Процесот на следење на развојниот план на банката опфаќа оцена
на остварувањето на целите по сектори, за да се утврди прогресот
во остварувањето на планот

В

о денешното окружувањето
што се карактеризира со брзи
технолошки промени, неизвес
ност во работењето, зголемена
конкуренција и постојан развој
на нови производи, планирањето е
ефикасно средство за антиципирање
на иднината и корисен начин за сма
лување на неизвесноста и ризикот
што ги носи.
Процесот на планирање почнува
со анализа на екстерното окружување
што го сочинуваат надворешните фак
тори што имаат потенцијално влиј
ание врз работењето на банките. По
стоењето на различни економски,
општествени, технолошки, правни,
демографски, културни, социјални
и конкурентски промени доведува
ат до потреба од нивно ефективно
оценување. Идентификацијата и оце
ната кога, каде, како и зошто ќе имаат
влијание врз банката определени важ
ни трендови и настани, им овозможу
ваат на банките поуспешно да ја фор
мулираат и да ја извршуваат својата
стратегија.
Значајни
надворешни
фактори што се земаат предвид при
планирањето се: предвидениот пораст
на БДП, вработеноста, економскиот по
раст, странските инвестиции, стабил
носта на курсот на денарот, ценовната
стабилност, просечната инфлација, ка
ко и очекуваниот пораст на кредити.
Следува фазата каде што се одре
дува пазарната позиција, односно
средствата и ресурсите со кои се рас
полага, како и способностите што
овозможуваат остварување на конку
рентска предност на банката на паза
рот. Добрата репутација, традицијата,
довербата од клиентите, ефикаснос
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та, иновативноста, како и развојот и
инвестирањето во своите вработени
се дел од предностите што обезбедува
ат успешно работење. Од друга стра
на, постојните слабости треба да се
детектираат и банките да се стремат
кон нивно елиминирање или мини
мизирање.
Визијата е почетниот инпут во
дефинирањето на мисијата, целите
и стратегијата
Следниот чекор е утврдување на
визијата, мисијата и целите на бан
ката. Визија е поседување јасна прет
става за нејзината иднина. Од голема
важност е запознавањето на вработе
ните со барањата за остварување на
визијата, како и нивно мотивирање и
инспирирање за нејзина реализација
низ секојдневното работење. Визијата
е почетниот инпут во дефинирањето
на мисијата, целите и стратегијата.
Мисијата на банката ја одразува на
мерата или причината за нејзиното
постоење и ја конкретизира визијата
преку дефиниран делокруг на актив
ности, од аспект на производите што
ќе бидат понудени и пазарите што ќе
бидат опслужени. Мисијата покажува
која е банката и што ќе работи.
Целите се идна состојба, ситуација
или сакан резултат кон кои е насоче
на планската активност. Тие се осно
ва за стратегии, планови, приорите
ти, алокација на ресурси и појдовна
точка на секоја менаџерска акција.
Формулирањето и остварувањето на
реални цели е суштина на добриот
менаџмент.
Стратегијата претставува планска

ГОДИШЕН
РАЗВОЕН ПЛАН
Изработка на годишен раз
воен план почнува во вто
рата половина на годината,
кога банките ги имаат ре
зултатите од работењето од
првата половина од година
та, а кои служат како основа
за проектирање на идните
состојби. Секако, предвид
се земени и актуелните
трендови во банкарството,
анализата на конкуренција,
како и проекцијата на трен
довите на макроеконом
ските параметри и нивното
очекувано влијанието врз
работењето на банката.

БАНКИ
акција за насочување на банката кон
остварување на целите. Таа се однесу
ва на тоа како банката од тековната
позиција да се пренесе во идна посаку
вана позиција. Врз основа на формули
раната стратегија и стратешките цели,
банките изработуваат развојни плано
ви за наредната година.
Одделите за планирање во банки
те го насочуваат и го координираат
дефинирањето на плановите на оддел
ните сектори во банката. Тие изготву
ваат интерна анализа за процена на
постојниот спектар на производи и
услуги, нивната цена, како и на ефи
касноста на вработените кои директ
но или индиректно се вклучени во
продажбата на производи и услуги.
Посебен акцент е ставен на анализа на
можностите за зголемување на ефикас
носта на работењето, намалувањето
на трошоците и подобрување на ква
литетот на услугите.
Развојниот план содржи и плано
ви за продажни активности, развој
на нови производи и планиран плас
ман на пазарот, развој на мрежа на
експозитури и активности што се во
насока на подобрување на процесот
на управување со ризици. Се разби
ра, со цел да се измери ефикасноста
при реализирањето на предвидените
цели, развојниот план содржи соод
ветни финансиски и оперативни по
казатели.
Одделот за планирање е исто така
одговорен за изработка на финансис
киот дел од планот, што ги опфаќа про
екциите на билансот на состојба и би
лансот на успех, како и планот за број
на нови клиенти, обем на платен про
мет, број на картички и слично. Покрај
тоа, големо внимание се посветува на
планирање и следење на работата и
профитабилноста на продажните сек
тори во банката, како и по поединеч
ни производи. Во основата, развојниот
план се базира на месечна проекција
на доспеан
 и кредити и депозити, како
и нови планирани пласмани на креди
ти, односно ниво на очекувани депо
зити со предвидените каматни стапки
и трансферни цени. Исто така, банка
та детално ги планира провизиите,
како и другите приходи/расходи, во со
гласност со актуелните внатрешни и
надворешни фактори и планираниот
развој.
Составен дел на планот на банката

е и планот за капитални инвестиции,
каде што детално се наведени сите
развојни и инвестициски проекти, ка
ко и обемот на потребни вложувања
како капитал и инвестиции во делот
на оперативните трошоци. Од големо
значење за постигнување на планира
ната ефикасност на банката е и добро
предвидениот план на оперативни
трошоци, каде што детално се наведе
ни сите трошоци што се неопходни за
работењето. Развојниот план треба да
биде усогласен со регулаторните и ин
терни рамки, како што се адекватнос
та на капиталот, сопствените средст
ва и слично.
Континуираниот мониторинг и
контролата на остварувањето на це
лите од развојниот план на банката, се
клучен елемент во нивна реализација.
Процесот на следење на развојниот
план на банката опфаќа оцена на
остварувањето на целите по сектори,
за да се утврди прогресот во оствару
вањето на планот.
Потребно е да се врши месечно
следење на реализацијата на планот,
т.е. да се согледаат отстапувањата на
состојбите и физичкиот обем на ак
тивностите, причините што придо
неле за отстапување од планираните
резултати, како и преземените актив
ности во процесот на остварување на
планот. Доколку се процени дека ре
зултатите од работењето значително
отстапуваат од планираните и дека
не може соодветно да се влијае врз
причините што довеле до таквото
отстапување, менаџментот на банката
може да донесе одлука за ревидирање
на развојниот план.

Заклучно, од сето пого
реизнесено произлегува
дека неопходна е кон
тинуирана соработка и
комуникација помеѓу
менаџментот и одделот
за планирање за да
може навремено да се
реагира на непредви
дените промени што
ги носи секојдневното
работење и да се остави
доволен простор банка
та да се приспособи на
промените на желбите и
потребите на клиентите,
конкуренцијата и пазарот
www.abit.edu.mk
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М-р Маја Кадиевска Војновиќ,
Вицегувернер на Народната банка на Република Македонија

Охрабрувачки е фактот што, од втората недела на
мај, по преземањето на монетарните мерки и по
понатамошното обезбедување на потребната девизна
ликвидност на банките преку интервенции, состојбите
на девизниот пазар постепено се стабилизираа

НЕМА РАЗРОЧУВАЊЕ

НА ДЕНАРСКИТЕ ДЕПОЗИТИ
1

При крајот на април населе
нието значително ја зголеми
побарувачката за девизи, а
банкарскиот сектор се соочи со по
значително повлекување денарски
депозити. Кои беа причините за
ваквата реакција?
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Од средината на април бевме со
очени со шпекулативен напад на
девизниот курс на денарот и со вис
тински стрес-тест за стабилноста на
банкарскиот систем. Имавме комби
ниран шок, којшто имаше за цел да
ја разниша довербата на население

то во стабилноста на девизниот курс
и нејзино прелевање во банкарскиот
систем со повлекување на денарските
депозити, или обратно. Но, прашањето
е зошто токму во средината на ап
рил, зошто комбинација од два шока
и зошто целта беше населението?

ИНТЕРВЈУ

Банкарскиот систем е сосема различен од оние години по
осамостојувањето. Тој е стабилен, ликвиден и висококапитализи
ран, работи согласно со меѓународните стандарди и со строгата
домашна регулатива. Но, и покрај тоа, населениет о во РМ реагира
на секој шум, како сега, така и во други периоди на политичка и
безбедносна нестабилност.
и покрај речиси 20 години на стаби
лен девизен курс и цврста заложба на
Народната банка дека, во каков било
случај, ќе го брани и ќе ја одржува ста
билноста на девизниот курс, за што
има доволни високи девизни резер
ви и моќен сет на монетарни инстру
менти. Воедно, банкарскиот систем
е сосема различен од оние години по
осамостојувањето. Тој е стабилен, лик
виден и висококапитализиран, работи
согласно со меѓународните стандарди
и со строгата домашна регулатива. Но,
и покрај тоа, населението во РМ реа
гира на секој шум, како сега, така и во
други периоди на политичка и безбед
носна нестабилност. Примери за тоа
се 1999 година - бомбардирањето на
Белград, потоа 2001 година - домашни
от безбедносен конфликт, 2004 година
- шпекулации за стабилноста на кур
сот, крајот на 2008 година и почетокот
на 2009 година - Светската економска
криза и 2015 година - безбедносниот
инцидент во мај и влијанието на грч
ката криза во летните месеци.

2
Прво, најплодна почва за успешноста
на ваков тип шокови е токму поли
тичката нестабилност, неизвесноста
за идните политички решенија. Второ,
ефектите од ваквата комбинација на
шокови е посилна. Трето, население
то во РМ, како и во сите балкански др
жави е склоно кон брза реакција пот
тикната од сеќавањето за минатото
поврзано со периодот од распадот на
југословенската федерација, кога има
ше висока инфлација, нестабилност
на девизниот курс, распад на банкар
скиот систем и замрзнати штедни вло
гови. Сето тоа е врежано во меморијата
на овој народ и тешко се искоренува,

Колку депозити беа повлечени од
банкарскиот систем во април?
Имајќи предвид дека шокот
почна некаде на средината на април,
а се засили во последната недела на
месецот, вкупното повлекување на
депозитите од 2,2% на месечна ос
нова, или за 6.683 милион
 и дена
ри беше релативно значајно. Тоа се
случи исклучиво заради месечното
намалување на денарските депози
ти од 7.662 милиони денари, додека
девизните депозити забележаа месе
чен раст, заради растот на девизите
депозити на претпријатијата. Само
домаќинствата повлекоа вкупно 3.864
милиони денари, од кои 88% се должат
на повлекувањето на денарските депо
зити.

та банка во април интервенираше со
продажба на 77 милион
 и евра, или
со 3,4% од состојбата на девизните ре
зерви во март 2016 година. Зголеме
ната склоност на физичките лица за
поседување девизна готовина создаде
притисок на девизниот и на менувач
киот пазар на банките. Притисокот се
одрази преку значително зголемена
побарувачка за девизи од страна на
физичките лица. Така, претворањето
на денарските депозити во девизи од
страна на физичките лица и нивното
влечење од банките услови продажба
од 42 милион
 а евра од страна на бан
ките, што е значително над историс
киот просек којшто се движи околу 7
милиони евра. Воедно, на менувачки
от пазар, банките продадоа девизна
ефектива во износ од 31 милион евра
на физичките лица, што е околу два
и пол пати над историскиот просек
од 13 милиони евра. Со тоа, банките
ја задоволија зголемената побарувач
ка за девизна готовина на физичките
лица, во услови кога менувачниците
немаа можност, заради намалениот
откуп. Сепак, во крајна инстанца, оваа
нерамнотежа на девизниот и мену
вачкиот пазар беше задоволена преку
интервенции со девизните резерви од
страна на Народната банка.

4

Дали ваквата состојба ја нама
ли ликвидноста на банкарскиот
систем и како се справија банки
те со шокот?
За банките не беше проблем на
времено да ги опслужат штедачите,
бидејќи имаат високо ниво на лик
видна актива. Интервенциите на де
визниот пазар со девизи од страна на
Народната банка заради обезбедување
девизна ликвидност придонесоа за
намалување на вишокот на денарска
та ликвидност на банките. Воедно, и
фирмите заради редовни исплати на
Колкав беше притисокот врз де платите и даноците ги намалија де
визниот курс на денарот?
нарските депозити. Значи, дојде до
На девизниот пазар, Народна намалување на вишоците на денарска

3
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ликвидност на банките над обврската
за задолжителна резерва. Овие вишо
ци во последните пет години се движат
околу 30 милијарди денари, во просек,
а банките ги пласираат во монетарни
инструменти во Народната банка, во
благајнички записи и во располож
ливи депозити. Воедно, со развојот на
домашниот пазар на државни хартии
од вредност, банките држат одреден
дел од ликвидната актива, како и сека
де во светот, и во државни хартии. Со
цел да се надмине тековната состојба,
некои од банките го намалија и своето
портфолио во државни хартии на пр
вата аукција во мај.

5

Народната банка донесе некол
ку мерки за да ја стабилизира
состојбата. Дали можете да ги об
разложите?
Во светот, реакциите на носите
лите на монетарната политика за
спречување на ваков тип шпекула
тивен напад се идентични. Оние што
ги испитуваат валутните кризи ја
дефинираат како шпекулативен на
пад врз девизниот курс на одредена
валута, којашто доведува до остра
депрецијација на нејзината вредност
или ги принудува носителите на поли
тиките да интервенираат со продаж
ба на девизи од девизните резерви и
зголемување на каматните стапки за
ради одбрана на вредноста на домаш
ната валута. Но, емпириската литера
тура, а за ова ја има многу, укажува
дека по неуспешниот напад, девизниот
курс може да остане непроменет, но на
трошок на изгубените девизни резер
ви и на повисоките домашни камат
ни стапки. Впрочем, тоа се случи и кај
нас. Првата реакција на шпекулатив
ниот напад беа вербалните интервен
ции од страна на гувернерот, којшто
имаше интензивна комуникација со
јавноста. Втората реакција беа интер
венциите преку девизните резерви
заради стабилизација на нерамно
тежата на девизниот пазар. Третата
реакција беше зголемувањето на ос
новната каматна стапка од 3,25% на
4,0%, како сигнал до банките дека тре
ба да размислуваат за стабилизација
на депозитна база и за попретпазли
во кредитирање на потрошувачката,
којашто креира увоз, односно девизен
одлив. Четврто, ја зголемивме стапка
та на задолжителна резерва за обвр
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Шокот го засили и го потхрани она
што во одреден временски пери
од тлееше, а тоа се намалените
мотиви на населението да штеди
во банките, заради исклучително
ниските каматни стапки
ските на банките во денари со девизна
клаузула од 20% на 50%, со цел банките
да не нудат ваков тип депозитни про
изводи и повторно ги активиравме
аукциите на девизи депозити, со цел
да го олесниме товарот од негативните
каматни стапки за девизните средства
на банките пласирани во странство.
Зголемувањето на основната каматна
стапка на домашниот денарски инст
румент и нудењето поповолни услови
за пласирање на девизните средства
на банките во НБРМ треба да се прене
сат врз пасивните каматни стапки на
банките, односно тие треба да нудат

повисоки камати на штедните влого
ви на клиентите. Шокот го засили и го
потхрани она што во одреден времен
ски период тлееше, а тоа се намалени
те мотиви на населението да штеди во
банките, заради исклучително ниски
те каматни стапки. Во последните не
колку години, профитот на банките е
зголемен токму заради растот на нето
каматните приходи, односно заради
намалувањето на расходите врз осно
ва на камати, во услови на стагнирач
ки или минимално намалени прихо
ди од камати.

6

Дали се стабилизира ситуацијата
по преземањето на мерките од
страна на Народната банка? Да
ли банките ги зголемија каматните
стапки?
На почетокот на мај, состојбите ка
ко на девизниот пазар, така и во рам
ки на банкарскиот систем покажуваа
знаци на стабилизирање, но далеку од

ИНТЕРВЈУ

преткризните нивоа. Сепак, од втора
та недела на мај, по преземањето на
монетарните мерки и по понатамош
ното обезбедување на потребната де
визна ликвидност на банките преку
интервенции, состојбите на девизни
от пазар постепено се стабилизираа.
Нерамнотежата на девизниот пазар
предизвикана од физичките лица се
намали во мај, а според последните
податоци, во јуни банките реализи
раа нето-откуп на девизи од физич
ките лица, во услови на значително
намалена побарувачка за девизи и
зголемена понуда на девизи. Исто
така, нето-откупот на девизи на ме
нувачниците од физичките лица во
мај и јуни забележа раст на годишна
основа. Во рамките на банкарскиот
систем, намалувањето на депозити
те продолжи и во мај, но забавуваше
од недела во недела. Така, на крајот
на мај, месечниот пад на депозитите
беше само 0,4% (наспроти месечниот
пад во април од 2,2%). Прелиминар
ните јунски податоци се охрабрувач
ки, особено кај населениет
 о, кое по
два месеца на намалување на заште
дите, и тоа на денарските, во јуни има
иницијална реакција на зголемување

на депозитите и нема разрочување
на денарските депозити. Веројатно,
одреден дел од овие одлуки се моти
вирани и од реакцијата на некои бан
ки, што пристапија кон зголемување
на каматните стапки на штедните
влогови. Народна банка ги следи си
те случувања и во зависност од обе
мот на стабилизација на денарските
штедни влогови е подготвена во ид
нина да пристапи кон воведување
на нови мерки со цел да продолжи
трендот на денаризација, што беше
почнат во последните неколку годи
ни и потпомогнат со мерки на цент
ралната банка.

7

Каква е состојбата со кредитите?
Дали може да се очекува дека
банките и понатаму ќе ја поддр
жуваат економијата?
Во првото тримесечје на 2016 годи
на, банките испорачаа кредитен раст
од 8,4% на годишна основа, што во ап
рил забави на 7,5%, заради месечното
стагнирање на кредитирањето, а во
мај се сведе на 6,4%, поради месечни
от пад на вкупните кредити. И покрај
овие високи стапки на годишен кре
дитен раст, загрижува фактот што

од почетокот на годината, а особено
по случувањата во април, забавува
кредитирањето на претпријатијата.
Одреден дел од ова намалување е
одраз на измените на Одлуката за
управување со кредитен ризик од де
кември 2015 година, според која до
колку банките направиле целосна
резервација на некое побарување,
а се поминати две години од целос
ното резервирање, тогаш се должни
да вршат отпис на тие побарувања.
Банките се должни да се усогласат со
измените од оваа одлука најдоцна до
30.06.2016 година. Сепак, политичка
та нестабилност секако дека влијае и
врз намалената побарувачка за кре
дити, што од аспект на банките оди
во прилог на стеснувањето на депо
зитната база. Намалувањето на ви
шоците на ликвидност го намалува и
трошокот на банките, во услови кога
за нив нема побарувачка. Сепак, на
долг рок, ваквата ситуација не е по
волна, имајќи предвид дека основен
извор за финансирање на банкарски
те активности во РМ, при отсуство
на долгорочни должнички денарски
инструменти, се токму депозитите на
населениет
 о.
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Швајцарија на референдум

ГАРАНТИРАН МЕСЕЧЕН
ПРИХОД ЗА СЕКОГО?

НЕ, БЛАГОДАРАМ!
Предлогот што драматично ја менува социјалната политика гласно
беше одбиен од Швајцарците.

Г

олемо мнозинство од 77 отсто
од гласачите го отфрлија рефе
рендумското прашање со кое
ќе се нудеше секој граѓанин да
има гарантиран приход од 2.520
швајцарски франци (околу 2.250 евра)
без оглед на нивниот работен статус
или богатство, а секое дете би прима
ло 625 франци секој месец. Планот ќе
овозможеше на оние што заработу
ваат помалку од минимумот да има
ат дополнување на примањата. Оние
што се без работа би го добивале це
лиот износ, а приходот ќе се добиваше
без условувања и немаше да се одано
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„Њујорк тајмс“ во текст за исходот
на референдумот коментира дека
Швајцарија се претвора во лабо
раторија за обиди за социјални и
економски промени благодарение
на својот модел на директна демо
кратија во која секој граѓанин може
да собере потписи за одржување
референдум. Пред три години се
гласаше за наметнување на сери
озни ограничувања на извршен

надоместок. Подоцна истата годи
на беше одбиена иницијативата со
која врвн ите менаџери ќе имаат
плата ограничена на 12 пати пови
сока од онаа на најслабо платени
от работник во фирмата. Во 2014
година, беше одбиен уште еден
економски предлог за воведување
на минимална плата од 25 долари
на час, што ќе беше највисоката
минимална плата во светот.

АБИТ АНАЛИЗА

Швајцарија има еден од
највисоките животни
стандарди во светот,
и покрај фактот дека
се зголемува бројот на
жители, а популацијата
старее. Стапката на нев
работеност во земјата е
3,5 отсто, што е помалку
од половина од просе
кот во Европската унија.

Ова не е прва држава
со идеја за основен при
ход. Финска разгледува
можност за кратење на
сите видови социјална
помош и наместо тоа се
кому ќе плаќа по околу
9.000 евра годишно.

чува. Ќе ги заменеше сите досегашни
државни програми за социјална по
мош.
И покрај јасниот пораз, поддржу
вачите велат дека гласањето е прв
чекор кон пофер економски модел.
„Секој петти граѓанин гласал за безус
ловни основни примања, што е успех
само по себе“, изјави Серџо Роси, про
фесор по економија и поддржувач на
иницијативата.
Друг претставник на истиот табор
поставува логична теза. „Ги губиме си
те наши вредности, создавајќи држави
на кои повеќе не им требаат работни
ци, а сепак им требаат потрошувачи.
Но, како да очекуваме луѓето да купат
нешто кога не можат да заработат пла
та?“ прашува Оливие Душен, музичар
и уличен забавувач.
Некои противници на оваа идеја ја
нападнаа со оцена дека ова е враќање
на марксистичката економија, иако
има корени многу порано. За ова пи
шувал Томас Мор во 16 век, а на неа ра
ботел Томас Пеин во 18 век. Концептот
на гарантирани примања беше промо
вираната по Втората светска војна, од
економисти-приврзаници на слобод
ниот пазар. Беше претставен како на
чин за редистрибуција на приходот.
Индустрискиот дизајнер Курдин
Пировино, за швајцарските медиуми
изјави дека се согласува со грижите на
идните генерации, но констатираше:
„Не можете да му дадете на општество
то идеја дека парите се на располагање
за да не се работи ништо“.
Швајцарската влада уште на почето
кот се спротивстави на иницијативата
со објаснување дека мерката би чи
нела 25 милијарди франци годишно.

Тоа ќе резултираше со нови даноци,
кратење на трошоците и ќе ја униште
ше националната економија. Федерал
ниот совет и Парламентот стравуваа де
ка помалку луѓе ќе одбираа да работат
ако мерката биде одобрена.
Дебатата почна во 2013 година,
кога на петицијата за поддршка на
иницијативата се потпишаа сто илјади
луѓе, а идејата го привлече светското
внимание и доведе до референдумот
на петти јуни.
Швајцарија има еден од највисоките
животни стандарди во светот, и покрај
фактот дека се зголемува бројот на жи
тели, а популацијата старее. Стапката
на невработеност во земјата е 3,5 от
сто, што е помалку од половина од про
секот во Европската унија.
Ова не е прва држава со идеја за
основен приход. Финска разгледува
можност за кратење на сите видови
социјална помош и наместо тоа се
кому ќе плаќа по околу 9.000 евра го
дишно. Пилот-програмата ќе почне
на почетокот на идната година со што
околу десет илјади Финци ќе добиваат
месечно во 550 евра во период од две
години.
Во Холандија, Утрехт предводи гру
па општини што експериментираа со
слични пилот-проекти. Идејата за га
рантирани примања се појави и во тр
ката за претседателската кампања во
САД, во ноември лани. Беше промови
рана од некои членови на Демократ
ската партија, кои бараат поголема
социјална правда, но исто така имаат
и поборници десничари кои на ова
гледаат како подобра алтернатива за
владините социјални програми.
Подготви: Душко Арсовски
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Марин Пиперкоски,
директор на дирекција за информатичка инфраструктура и телекомуникации
Клириншка куќа КИБС а.д. Скопје

ЕРА НА ДИГИТАЛНО ЖИВЕЕЊЕ
Транзицијата кон дигиталните финансиски услуги

Е

ден од клучните фактори за еко
номски и социјален развој во све
тот е развојот на интернет-услу
гите, додека довербата во нив е
многу важна за нивниот подем.
Недостигот на доверба, најчесто пора
ди недостиг на правна сигурност или
правилно спроведување на правото
при давање на дигитални услуги, ги
тера клиентите на банките, потро
шувачите, претпријатијата и јавната
администрација да се двоумат при
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извршувањето на тие услуги (елек
тронски трансакции, електронски до
кументи и нивна размена итн.) и при
воведувањето на нови услуги.
Се проценува дека до 2025 година
популацијата родена помеѓу 1980-тата
и 2000-тата ќе го сочинува околу 75%
од работната сила, станувајќи растеч
ко инфлуентна. Ова значи рапидно
менување на базата на клиенти, како
кај банките, така и кај другите дава
тели на услуги на интернет. Новата

АКТУЕЛНО

Издавањето на времен
ски печати обезбедува
потврда за постоењето
на одредена содржина
на податоци во точно од
редено време, со што се
обезбедува гаранција за
нивниот интегритет

демографска структура на клиенти на
различни категории понудувачи, а по
себно на банките, сè почесто се карак
теризира преку називот Digital Natives
(Лице родено или пораснато во ерата
на дигиталната технологија, па со тоа
фамилијарно со компјутерите и интер
нетот од рана возраст), е обликувана
повеќе од технологијата и од струк
турните трендови отколку од возраста
или од географската локација.
Навиките и потребите на новата
категорија корисници дефинирана
како Digital Natives (ДН) во иднина ќе
ги дефинираат финансиските услуги.
Одговорот на банките на барањата на
ДН ќе ја дефинираат нивната ролја во
иднина.
За разлика од претходните гене
рации на клиенти на банките, што
генерално требаа да изберат една од
дефинираните животни патеки со
предвидливи крајни точки, ДН имаат
живот во свет полн со различни оп
ции и непредвидливост. Нивниот жи
вотен стил е рефлексија на животната
средина, па тие пред сè ја претпочита
ат флексибилноста.
Генерално, ДН се на возраст од 16
до 40 години, студенти, неангажира
ни слободни работници, вработени
родители. Сите тие негуваат посебен
однос кон технологијата и кон новиот
концепт на континуитет и промена
на нивните животи. Овие луѓе имаат
фундаментално различни очекувања
од банкарската индустрија, за раз
лика од претходните генерации на
клиенти на банките и стануваат сè

понезадоволни од традицион
 алната
услуга на финансиските институции.
Како одговор на претходното, бан
карскиот сектор треба да одговори со
продукти и услуги што се наменети за
овие нови клиенти. Транзицијата кон
дигиталните финансиски услуги засе
га е единствен одговор за потребите
на новите клиенти.
Постои потреба од зголемување
на довербата во дигиталните услу
ги, преку овозможување од страна на
банките и нивните оператори, на за
едничка основа за безбедна електрон
ска интеракција помеѓу ДН, другите
граѓани, претпријатијата и јавната
администрација, со што ќе се зголе
ми ефикасноста и навлегувањето на
јавните и на приватните електронски
услуги, електронските деловни актив
ности и електронското тргување.
Со Директивата 1999/93/ЕЗ на Европ
скиот парламент и на Советот се пра
ви значаен чекор кон исполнувањето
на потребите на модерното време: на
соки за имплементација на електрон
ските потписи. Република Македонија
ја преточува Директивата во Законот
за електронски потпис и податоци во
електронски облик (2001), но потпол
на операционализација на Директи
вата и Законот почнува во јуни 2006
година кога КИБС АД Скопје станува
прв издавач на дигитални сертифика
ти за електронски потписи во држава
та.
Токму деновиве се навршуваат де
сет години од функционирањето на
издавачот на сертификати КИБС како
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АКТУЕЛНО
регистриран издавач на сертификати
согласно Законот и 15 години актив
на работа на полето на услугите од
дигитална доверба и едукацијата на
крајните корисници за услугите на
дигитална доверба. Со својата актив
ност давателот на услуги од доверба
КИБС се стреми да го олесни патот на
трансформирање и приспособување
на голем број на финансиски услуги
во електронски услуги согласно по
требите на банките и барањата на но
виот профил клиенти, без притоа да
се изгуби на безбедноста и довербата
кон спроведување на овие услуги.
Од наведеното, првите две се од
областа на дигитален идентитет на
корисниците на електронски услуги.
Дигиталниот идентитет мора да ги
задоволува истите принципи и гаран
ции како и при потврдување на фи
зичкиот идентитет на индивидуит
еи
на организациите. Трендот во Европа,
па и во светот, е во насока на примена
на дигитално потпишување на дале
чина, правејќи ги дигиталните серти
фикати во облак алатка за едноставно
и практично мобилно електронско
потпишување.
Издавањето на временски печати
обезбедува потврда за постоењето на
одредена содржина на податоци во
точно одредено време, со што се обез
бедува гаранција за нивниот интег
ритет. Ставањето на временски печат
на електронски потпишан документ
обезбедува валидност на потпишани
от документ и по истекот на валид
носта на сертификатот за електрон
ски потпис.
Електронската препорачана испо
рака обезбедува еднакви и подобри
услови во однос на испораката на
препорачани пратки со користење на
стандардна поштенска услуга. Елек
тронската размена на документи е
независна од форматот и големината
(документи од секаков вид, шаблони,
мултимедија...), обезбедува различни
нивоа на доверливост и соодветна ре
визорска трага за настаните како вре
ме на испраќање и време на прием.
Целта на услугата за централи
зирана автентикација е да им овоз
можи на банките зголемување на
сигурноста при потврдување на елек
тронскиот идентитет на корисници
те и примена на современа и безбед
на технологија за автентикација со
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СПЕКТАР НА НОВИ УСЛУГИ
Следејќи го развојот на Европската регулатива во доменот на електронските
услуги, одлуките на интернационални здруженија во својство на предлагачи на
стандарди (како CA/B Forum), давателот на услуги од доверба КИБС измени дел
од услугите и создаде спектар на нови услуги, како што се:
• Издавање на квалификувани сертификати за електронски потпис
(Верба К и Верба Про сертификати);
• Издавање на квалификувани сертификати за електронски печат
(Верба С сертификати);
• Издавање на временски печати;
• Обезбедување на електронска препорачана испорака на датотеки;
• Обезбедување на централизирана инфраструктура за
автентикација;
• Автентикација за плаќања со картичка на е-комерц локации
(3D secure).
користење на повеќе различни уреди
за генерирање на еднократни лозин
ки (OTP), како физички уреди, така и
софтвер како дел од паметен мобилен
телефон.
Автентикација при плаќања со
картичка на е-комерц локации (3D se
cure) е онлајн-услуга дизајнирана да
ги направи плаќањата со картички
преку интернет побезбедни, на тој на
чин што овозможува автентикација
на идентитетот на купувачот (има
телот на картичката), пред да се слу
чи авторизација на финансиската
трансакција. Целта на оваа услуга
е да ја постави на исто ниво довер
бата и сигурноста на купувачот при
плаќањата со картички преку интер
нет, како кога купува на физичко про
дажно место. Истовремено, услугата
ја подигнува и довербата кај прода
вачите (правните лица) при нивната
продажба со картички преку интер
нет.
Процесот на пренесување на кла
сичните услуги во дигитални е неми
новен. Како одговор на претходното,
банкарскиот сектор треба да одговори
со продукти и услуги што се намене
ти за постојните и за новите клиенти.
Транзицијата кон дигиталните фи
нансиски услуги засега е единствен
одговор за потребите на клиентите.
КИБС АД Скопје ќе направи се оваа
промена за банките и нивните кли
енти да биде колку што е можно поед
ноставна и пријателска.

Навиките и потребите на
новата категорија корис
ници дефинирана како
Digital Natives (ДН) во
иднина ќе ги дефинира
ат финансиските услуги.
Одговорот на банките на
барањата на ДН ќе ја де
финираат нивната ролја
во иднина.

МОБИЛНО БАНКАРСТВО
ТТК БАНКА ПОСТОЈАНО СО ВАС!

ТТК M-Banking

$
Банкомати

Калкулатор
на депозити

Платежни
картички

Експозитури
и филијали

Курсна листа

Калкулатор
на валути

Депозитни
производи

Кредитни
производи

@

$

@

Контакт
информации

Мобилно
банкарство

Новости и
соопштенија

Калкулатор
на кредити

15

www.ttk.com.mk

ПРАКТИКА

М-р Катерина Бошевска,
Генерален директор во EOS Матрих ДООЕЛ Скопје

УСПЕШНО ГО РЕАЛИЗИРАВМЕ
ПРВИОТ ОТКУП НА ДОЛГОВИ ОД БАНКАРСКИОТ СЕКТОР

ЕОЅ секогаш ќе најде
решение во најдобар интерес
на потребите на клиентот
ЕОЅ игра важна улога во спро
ведувањето на стратегиите за
наплата на долгови во банкар
скиот сектор, телекомуникацис
киот сектор, како и во наплатата
на сметки за комунални услу
ги. Како всушност го реализи
рате менаџментот на ваквите
побарувања?
Со тоа што ги имаме поста
вено вистинските структури во
организацијата, одлично сме ос
пособени да понудиме најдобра
услуга. Освен тоа, воведените
стандарди за извршување на услу
гите ни овозможуваат да ја ме
риме и да ја зголемуваме нашата
ефикасност. За да се имплементи
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ра успешен систем за управување
со побарувања потребно е да се
обезбеди баланс помеѓу квалифи
куваните вработени и техничката
опременост и целокупната работа

постојано да се следи и да се по
добрува врз основа на соодветни
обуки што ќе го зајакнат знаењето
на вработените вклучени во про
цесот.

НИ ПРЕТСТАВУВА ГОЛЕМА ЧЕСТ И ЗАДОВОЛСТВО
ШТО ВЛЕГОВМЕ НА ПАЗАРОТ ВО КОСОВО

Неодамнешниот настап на пазарите во Косо
во и Црна Гора се заснова на побарувачката
на пазарот и на вашиот проактивен пристап
кон пазарите. Кои беа одлучувачките факто
ри за ваквиот развој?

Како што споменав и претходно, доминираат
силните вредности и квалитетот што ЕОЅ ги ну
ди. Да го појаснам ова, една од причините по
ради која ни беше доделен договорот со првата
банка во Косово беше токму успешната соработ
ка што во континуит ет ја имаме со истата банка
во другите земји во регионот. Тоа беше земено
предвид и признаено од страна на банката при
процената како да ги задоволат своит е потре

би за професион ална и успешна соработка и
евалуација на нашата понуда. Влезот на ЕОЅ
на пазарот во Косово донесе бран на промени
во практиката во однос на тоа како треба да се
организира наплатата на долгови на овој пазар.
Ни претставува голема чест и задоволство што
влеговме на пазарот во Косово. Веруваме дека
банките, телекомуникациските компании, оси
гурителните компании, како и компаниит е за
комунални услуги во Косово се во потрага по
доверлив партнер во процесот на управувањето
со побарувања, а ЕОЅ е токму тоа. Партнер со
долгогодишно искуство и експ ертиза признаен а
на меѓународно ниво.

ПРАКТИКА

Нашите планови се насочени
кон постојано подобрување и
зајакнување на партнерскиот однос
со нашите клиенти. Нашата визија
е во Македонија да ги воведеме и
успешно да ги спроведеме пона
предните финансиски модели што
ЕОЅ ги применува во другите земји
Како осигурувате дека добрата
репутација на вашите клиенти
постојано се одржува на саканото
ниво?
Настојуваме да осигуриме дека
нашите практики постојано ги ис
полнуваат високите барања на
нашите клиенти. Нашите клиен
ти можат да имаат доверба во нас.
Работата на ЕОЅ е во согласност со
внимателно подготвениот кодекс за
однесување, како и препораките за
комуникација со должниците, што
се подготвени од страна на матична
та компанија врз основа на долгого
дишното искуство во управувањето
со побарувања. Имаме одличен
тим со помош на кој можеме да ги
спроведуваме најдобрите практи
ки во областа на управувањето со
побарувања и добиваме постојано
поддршка од стручните лица од
ЕОЅ. ЕОЅ е компанија со докажан
квалитет, така што нашите клиенти
можат да бидат сигурни дека нема
да се соочат со никакви ризици по
нивната репутација со предавањето
на нивните побарувања на нас.
Ова е начинот на работа што го за
стапуваме, како што е дефинирано
на писмено во нашиот кодекс на
однесување.
Какви се вашите планови во вр
ска со понатамошната соработка
со вашите клиенти?
Нашите планови се насоче
ни кон постојано подобрување
и зајакнување на партнерскиот
однос со нашите клиенти. Наша
та визија е во Македонија да ги
воведеме и успешно да ги спро
ведеме понапредните финансис
ки модели што ЕОЅ ги применува
во другите земји. Нашиот фокус и
понатаму ќе остане на откупот на
долгови како инструмент што води

ЕОЅ Е МНОГУ АКТИВНА ВО РЕГИОНОТ
Наидуваме на ситуации, како неодамна во Црна Гора, во кои
самите клиенти ни пристапуваат и ги бараат нашите услуги
Марвин Рамке,
- Генерален директор на
интернационалиот ЕОS и раководител на
одделот за Источна Европа
самите клиенти ни пристапуваат и ги бараат на
шите услуги. Врз основа на ова правиме анали
зи и процени за можностите да го покриеме па
зарот каде што има потреба од нашите услуги.

ЕОЅ е присутна во речиси сите земји од ре
гионот. Сепак, во некои од нив сè уште не
достигаат услугите на ЕОЅ. Дали правите
процена на потребата од вашите услуги во
регионот? Дали имате план за поддршка на
овие земји во вашата област на експ ертиза?
Зошто клиентите треба да го изберат ЕОЅ ка-
Како што споменавте, ЕОЅ е многу активна во
ко давател на услуги?
Со комбинацијата на своето глобално искуство
и локалната експертиза ЕОЅ претставува квали
тетен понудувач на услуги. Со текот на години
те ЕОЅ го докажа својот квалитет. Нашите про
фесионални стандарди се добро прифатени и
признаени од пазарот. Придобивките што ЕОЅ
ги обезбедува за своите клиенти се споделува
ат на ниво на групата ЕОЅ и, според тоа, инфор
мациите за нас доаѓаат и до пазарите каде што
воопшто не сме присутни. Оттука, наидуваме на
ситуац ии, како неодамна во Црна Гора, во кои
до брза реализација на неплате
ните побарувања во банките,
намалување на стапката на не
успех, обезбедување можност за
банките да ги прераспределуваат
внатрешните ресурси на основ
ната дејност, како и да докажеме
дека со ЕОЅ репутацијата на кли
ентите, како важно прашање, е
целосно гарантирана. ЕОЅ тре
ба да се смета за партнер во
наоѓањето на решенија за напла
та на побарувањата.
Со гордост можеме да истакне
ме оти минатата година докажав
ме дека нашиот пазар е исто така
зрел за вакви напредни модели
за управување со побарувања,
наместо само наплата на долго
ви како услуга во реализацијата
на менаџментот на побарувања.

регионот. Постојано ги следиме потребите на
пазарот и се обидуваме соодветно да одгово
риме на нив. Во мај 2016 година „ЕОЅ Матрих
Македонија“ основа своја подружница во Косо
во, што веќе успешно функционира. Врз основа
на побарувачката на пазарот, почнувајќи од
јуни 2016 година, влегуваме и на црногорскиот
пазар, повторно преку „ЕОЅ Македонија“. Си
гурни сме дека со нашите капацитети и знаења,
по Србија, Хрватска и Босна и Херцеговина, ќе
можеме успешно да одговориме и на потребите
на пазарите во Црна Гора и Косово.

Со тоа што ги имаме поставено вис
тинските структури во организацијата,
одлично сме оспособени да понудиме
најдобра услуга
Успешно го реализиравме први
от откуп на долгови од банкар
скиот сектор, направен првп
 ат
во Македонија. Со ова се стекнав
ме со голема предност, но исто
така и со голема одговорност кон
нашиот клиент. ЕОЅ е подготвен
да спроведува индивидуализи
рани модели, приспособени на
конкретните потреби на клиен
тот и усогласени со факторите на
пазарот. Пораката што сакаме да
ја пренесеме е дека ЕОЅ секогаш
ќе најде решение во најдобар ин
терес на потребите на клиентот.
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Можност за тргување на регионалните пазари на хартии од вредност

СЕЕ ЛИНК

Н

а 29.03.2016 година, на Годиш
ната конференција на Маке
донска берза на која се одбеле
жаа и 20 години од почетокот
на берзанското тргување во Ре
публика Македонија, официјално беше
пуштен во употреба системот СЕЕ Линк
за пренасочување налози, резултат на
соработката на берзите од Бугарија,
Хрватска и Македонија. Очекувано,
почнувањето на функционирањето
на СЕЕ Линк предизвика голем инте
рес во регионот, пред сè поради фактот
што ова е прв успешен проект од ваков
вид во југоисточна Европа, особено по
посткризниот период кога големите
европски и светски берзи ги ревиди
раа своите аквизициски политики, а
малите регионални берзи беа оставе
ни сами да се носат со предизвиците
на намалениот промет и на поната
мошниот развој.
СЕЕ Линк е проект во кој, за поче
ток, учествуваат Македонската, Бу
гарската и Загрепската берза и со кој
се создаде регионална инфраструк
тура што овозможува прекугранич
но тргување со хартии од вредност
што се котирани на пазарите на
овие три берзи. Но, почнувањето на
функционирањето на СЕЕ Линк побу
ди голем интерес кај другите регио
нални берзи и во моментов соглас
ности за пристап кон СЕЕ Линк имаат
добиено Белградската, Љубљанската,
Бањалучката, Атинската и Црногор
ската берза. Се очекува во наредни
от период постепено сите овие берзи
да станат активни учеснички, со што
значително ќе се прошири регионот
во кој ќе се овозможува тргување со
хартии од вредност преку СЕЕ Линк.

Проектот СЕЕ Линк е поддржан од
Европската банка за обнова и развој
(ЕБОР) преку доделениот грант во вку
пен износ од 540.000 евра со намена за
финансирање на активностите повр
зани со изработка на електронскиот
систем за пренасочување налози за
тргување и адаптирање на работењето
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на локалните учесници на пазарот
кон системот СЕЕ Линк. Од своја стра
на, берзите-основачи на проектот до
полнително вложија во заедничка
та компанија уште 80.000 евра свои
средства.
Всушност, системот СЕЕ Линк нуди
функционалност на централизирана
точка за внесување налози за тргување
со хартии од вредност што потоа се со
одветно пренасочувани помеѓу пазар
ните учесници, со што на инвестито
рите од земјите на берзите-учеснички
им се нудат можности за тргување од
финансиските инструменти од овие
пазари преку локалните брокери.
Практично, тоа ќе се случува на
тој начин што системот СЕЕ Линк има

Илчо Лазарески,
Директор на Сектор за
деловни операции
Македонска берза а.д.
Скопје

ПРАКТИКА

Системот СЕЕ Линк ги по
врзува следните учесници:
членките на берзите кои ќе
потпишат договор со СЕЕ
Линк за користење на систе
мот и можат да се јават во
улога на членка-испраќач
на налози (originating
broker) што ќе го користи
системот за давање налози
од локални инвеститори
за купување/продажба
на хартии од вредност
преку членките-партнери
во друга земја, и член
ка-реализатор на налози
(executing broker) – членка
што преку системот прима
налози за тргување од
членката-партнер во друга
земја-испраќач на налози и
ги реал изира на локалниот
пазар, како и берзите-учес
нички, администраторите
на СЕЕ Линк и на интернетстраницата СЕЕ Линк. Во
моментов, вкупно 27 членки
од Македонија, Хрватска
и Бугарија имаат добиено
дозвола за членство во СЕЕ
Линк.

Со почетокот на
функционирањето на
платформата СЕЕ Линк,
македонските граѓани
првпат можат легално
да тргуваат со странски
хартии од вредност,
за почеток хрватски и
бугарски, но со оглед
на веќе потпишаните
пристапници на другите
берзи, опфатот наскоро
ќе се прошири

функција на примател на сите нало
зи и нивно пренасочување (откако ќе
бидат верификувани и процесирани)
кон назначениот примател (овластен
учесник на пазарот), кој понатаму е од
говорен за внесувањето на налогот во
системот за тргување на соодветната
берза. Воедно, системот СЕЕ Линк исто
така врши и пренасочување на извеш
таите за склучените трансакции со
хартии од вредност.
Сликовито прикажано, процесот на
пренасочување на налози преку систе
мот СЕЕ Линк ќе се одвива на следниот
начин (види графикон).
На почетокот, планирано е сис
темот СЕЕ Линк да нуди можност за
тргување со обични и приоритетни
акции, државни обврзници, како и
можност за запишување акции при
примарни емисии. Системот СЕЕ
Линк нуди и дополнителни функци
оналности, како дистрибуција на па

ИДЕЈА

Идејата на проектот е интеграција на регио
налните пазари на хартии од вредност со
користење на технолошките можности на
поврзување, при што берзите што учест
вуваат во проектот ја задржуваат својата
независност како посебни правни субјекти,
но нивното учество во проектот им овозмо
жува на инвеститорите полесен и поефика
сен пристап до пазарите на овие берзи преку
локалните брокери. На среден рок се очекува
дека овој проект има потенцијал да го зголе
ми прометот на секоја берза-учесник.

зарни податоци во реално време и
дистрибуција на известувања од бер
зите-учеснички.
Со почнувањето на функционирање
на системот СЕЕ Линк се почна со пре
сметка и објавување на два индекса
СЕЕ Линк, SEELinX (пондериран ин
декс) и SEELinX EWI (equal-weighted ин
декс), а воедно пуштена е во употреба
и интернет-страницата на СЕЕ Линк
(www.see-link.net), на којашто инвес
титорите ќе можат да добиваат инфор
мации за финансиските инструменти,
индексите, пазарни и статистички по
датоци од берзите-учеснички, како и
други релевантни информации за ин
веститорите.
Со почетокот на функционирањето
на платформата СЕЕ Линк, македон
ските граѓани првп
 ат можат легал
но да тргуваат со странски хартии од
вредност, за почеток хрватски и бу
гарски, но со оглед на веќе потпиша
ните пристапници на другите берзи,
опфатот наскоро ќе се прошири. Исто
така, тргувањето ќе се врши преку до
машни брокерски куќи и банки, кај
кои инвеститорите ќе ги даваат свои
те налози за купување или продавање
хартии од вредност, што потоа ќе ги
пренасочат налозите за извршување
преку своите партнери на регионал
ните пазари. Воедно, со почетокот на
функционирањето на платформата
СЕЕ Линк ќе се зголеми визибилнос
та на македонскиот пазар на хартии
од вредност, што се очекува да влијае
за поголем интерес на странските ин
веститори за вложување во хартии од
вредност од македонски издавачи.
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ПРЕДИЗВИЦИ И ТРЕНДОВИ

ВО ВНАТРЕШНАТА РЕВИЗИЈА

В

натрешната ревизија е дизај
нирана да додава вредност и
да го подобрува работењето на
организациите. Во Република
Македонија веќе една деценија
внатрешната ревизија претставува
етаблирана професија во деловната за
едница, особено атрактивна и барана
од компаниит
 е како искусна функција
во процената на ризиците, што уверу
ва, советува и ја подобрува економич
носта, ефикасноста и ефективноста на
деловните процеси. Клучниот парт
нер на модерното и совесното деловно
управување.
Современите менаџери, големите
компании, па и помалите приват
ни компании денес внатрешната
ревизија ја гледаат како вреден и
неопходен ресурс во деловниот свет
на управување.
Традиционалниот начин на внат
решната ревизија за уверување сè
повеќе се дополнува и се развива во
корисна модерна улога, што врвниот
менаџмент и одборите на директори ја
гледаат како вистинскиот советник од
доверба, компетентен да креира мож
ности за проактивна перспектива на
толку посакуваниот деловен пораст и
развој.
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Сè поголем број менаџери ја препоз
наваат полезноста и вредноста на
внатрешната ревизија
Внатрешните ревизори се оние
што ќе се соочат со менаџментот и ќе
овозможат корисно и напредно ниво
на промена. Тие во своите планови
за ревизија ги вклучуваат и стратеш
ките ризици на компанијата, тоа се
вистинските професионалци кои не
ма само да ги истражуваат деталите и
малите грешки туку и ќе ги предвидат
клучните бизнис-ризици, а сето тоа
почнува од нивната интелектуална
љубопитност што треба да ја поседува
ат.
Сè поголем број менаџери ја пре
познаваат полезноста и вредноста на
внатрешната ревизија и на кој начин
таа додава вредност врз работењето на
една организација, преку помагање во
остварувањето на нејзините цели, пре
ку воведување на систематски, дис
циплиниран пристап во оценувањето
на ефективноста на управувањето со
ризиците, системот на интерни кон
троли и корпоративно управување,
давање препораки за соодветни мерки
со цел да се подобри нивната ефектив
ност и ефикасност.

Билјана Секуловска, CIA,
заменик-претседател
и член на Управниот
одбор на Институтот на
внатрешни ревизори на
Република Македонија,
внатрешен ревизор во
Охридска банка, група
Сосиете женерал

ПРАКТИКА
Здружението е активна,
признаена и полноправна
членка на глобалната ре
номирана организација The
Institute of internal auditors
– IIA, со што сите активни
членови на Здружениет о
на внатрешните ревизори
на Македонија стануваат
полноправни членки и на
глобалната организација
IIA, со право за пристап
на глобалната интер
нет-страница www.theiia.
org, обезбедувајќи влез и
континуирана достапност
на најголемата светска риз
ница со материјали, литера
тура и информации за внат
решна ревизија.

Кон средината на
2016 година сме во
исчекување на голем
настан, Меѓународната
конференција, што се
планира да се одржи на
шести и седми октомври
2016 година. Темата на
конференцијата ќе биде
“ВЛИЈАНИЕТО НА РИЗИКОТ
НА НАШИОТ УНИВЕРЗУМ”,
каде што учесниците на
конференцијата ќе се
запознаат со најновите
деловни практики за
процена и управување со
ризиците, презентирани
од повеќе од 20 познати
предавачи од земјата и
од странство. Предвидена
е медиумска покриен ост
на конференцијата и
посетеност на учесници
од Македонија, Србија,
Бугарија, Албанија, Босна
и Херцеговина, Косово,
Грција, Англија.

Дел од Управниот одбор на Институтот на
внатрешни ревизори на Република Македонија
Здружението на внатрешните ре
визори на Македонија претставува
единствена, независна и професи
онална организација од областа на
внатрешната ревизија на територија
на Република Македонија, што пре
ку својата дејност ги обединува лица
та кои работат или имаат интерес во
внатрешната ревизија, од јавниот и од
приватниот сектор.
Здружението им овозможува на
своите членови добивање на меѓуна
родно признаена лиценца Certified In
ternal Auditor – CIA.
Во здружението членуваат внат
решни ревизори од приватниот и од
јавниот сектор на Република Маке
донија. Сите членови имаат право
на глас и учествуваат во носењето на
стратешките одлуки. Управен орган на
здружението е Управниот одбор, во кој
членуваат професионалци со изграде
на кариера од приватниот и од јавниот
сектор, избрани од страна на Собрани
ето и кои со многу труд и на современ
начин ја промовираат внатрешната
ревизија во Република Македонија.
Управниот одбор на здружението има
јасно дефинирани цели да ја унапре
ди внатрешната ревизија во Републи
ка Македонија. И да, тоа го правиме,
секојдневно преку воспоставување на
деловни односи со регулаторни инсти
туции, институции тесно поврзани со
ревизијата, образовни институции,
константна едукација на сите наши

членови од сите сектори, сè повеќе
доближувајќи ги светските трендо
ви за внатрешната ревизија преку
предавања, тренинзи, интерактивна
настава и промовирање на лиценцата
CIA. За тоа дека сме навистина „голе
ми“ во оваа област зборува и фактот
дека само во 2015 година стапката на
пораст на членови кои се здобија со
сертификатот CIA се зголеми за над
60%, што е навистина одличен резул
тат, доколку се спореди со светската
стапка на пораст од 2015 година.
Секоја година се одржува реви
зорски совет, каде што претставни
ци од повеќе од сто земји, меѓу кои и
Македонија, разменуваат искуства и
заедно партиципираат за формирање
на идните стратегии поврзани со
професијата. Оваа година ревизорски
от совет ќе се одржи во јули во Њујорк,
каде што почнало сè во дамнешната
1941 година. Ваквата симболика, 75
години од постоењето на ИИА Глобал,
ќе ја однесе и ИИА Македонија на овој
ревизорски совет, каде што несомнено
ќе застанеме рамо до рамо со големите
земји.
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ЕУ
versus
БАЗЕЛ
СТАНДАРДИЗИРАНИ ПРАВИЛА ЗА

ТРЕТМАН НА ДРЖАВНАТА ИЗЛОЖЕНОСТ
За време на кризата, банките го купува
ат домашниот државен долг со вишокот
ликвидност што се должи на пониската
побарувачка на кредити во корпора
тивниот и малопродажниот сегмент и
на тој начин помага за финансирање на
домашниот државен буџетски дефицит.

К

вантификацијата и третма
нот на ризикот од државната
изложеност никогаш не е лес
на тема и никогаш не може да
се гледа само низ призмата на
управувањето со ризикот. Иако сите
ќе се согласиме дека изложеноста на
државата не е без ризик, сепак не мо
же да се каже дека постои мала мож
ност за одржл
 ив банкарски систем во
случај на неисполнување на обврски
те од страна на државата во поглед на
нејзина висока изложеност. Причина
та за тоа лежи во фактот дека основата
за сувереноста во насока на државната
изложеност секогаш е резултат на дла
бока економска криза, што не може да
се изолира. Нема капитал или големи
ограничувања на изложеноста што
можат да ја спасат банката да доживее
тешка нестабилност предизвикана од
државната изложеност. И ако се по
гледне подлабоко во суштината на она
што навистина се случува во неодам
нешната економска историја, мора да
се признае дека проблемот е повеќе
прашање на ризикот поврзан со лик
видноста, а не прашање на кредитен
ризик. Државите во минатото имале
одредени обвр
 зници што биле изда
дени со повеќе од 90 дена доспеаност
и таквите обврзници се сметале за
задоцнување, но ретко биле причина
за банкрот. Интересно е да се види ка
ко регулаторната рамка на Европска
та унија (понатаму ЕУ) ги решава овие
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ризици, исто и на ниво на Базелскиот
комитет за банкарска супервизија (по
натаму БКБС) (BCBS – Basel Committee
on Banking Supervision).
Конкретен регулаторен третман на
ризикот од државна изложеност
Главните ризици што се смета де
ка се поврзани со државна изложе
ност се: кредитниот ризик, ризикот од
концентрација и ликвидносниот ри
зик.
Кога е во прашање кредитниот ри
зик од државната изложеност, регу
латорната рамка на БКБС (BCBS) про
пишува дека големината на ризикот
треба да се заснова особено на големи
ната на надворешниот ризик. Имено,
како национална дискреција, помал
ризик е дозволено да се пренесе на из
ложеноста на банките кон државата
(или централната национална бан
ка) со претставување деноминирано
во домашна валута и финансиран во
истата валута. Рамката го објаснува
терминот „финансиран во домашна
валута“, истовремено барајќи банките
да ги имаат претставено соодветните
обврски во домашна валута, но во по
натамошниот текст на рамката збо
рот „претставени“ не е објаснет. Иако
концептот за валутно прикажување е
оправдан со фактот дека секоја земја
е способна да издаде сопствена валу
та неопходна за нејзиниот опстанок,
последните државни кризи покажаа
дека валутниот аспект не претставу
ва проблем и дека државниот долг е
ист без оглед во која валута е изразен.
Уште повеќе, последната руска кри
за од 1998 година беше решена на тој
начин што домашниот долг беше те
мелно преструктуиран, додека, пак,
надворешниот долг беше одложен, но
навремено отплатен.
Слично на тоа, според регулатор

М-р Сања Петрунич
Туркович,
Главен советник во
Хрватска Народна Банка

HRVATSKA
NARODNA
BANKA

Кога е во прашање
кредитниот ризик од
државната изложеност,
регулаторната рамка на
БКБС (BCBS) пропишува
дека големината на ри
зикот треба да се заснова
особено на големината
на надворешниот ризик.

МЕЃУНАРОДНА ПРАКТИКА
ната рамка на ЕУ, Регулативата
бр. 575/2013 на Европскиот пар
ламент и на Советот од 26 јуни
2013 година (понатаму АПСП) (EU
regulatory framework – CRR), ка
питалот потребен за покривање
на кредитниот ризик на ЕУ, прет
ставен и финансиран во домаш
на валута, изнесува 0%. Бидејќи
ЕУ е заедница на земји-членки од
кои некои веќе го користат евро
то како домашна валута, а другите
планираат да го воведат во идни
на, рамката на ЕУ е приспособена
во одредена мера, да дозволува 0%
ризик во однос на домашната из
ложеност на земјите-членки на
ЕУ, и тоа сè до 31 декември 2017 го
дина, деноминирана и финанси
рана во домашната валута на која
било од нив. Со тоа практично се
овозможува државната изложе
ност и на земјите што не се членки
на еврозоната да имаат 0% ризик,
но сè до 31 декември 2017 година.
Периодот на транзиција трае мал
ку пократко од две години и отту
ка се поставува прашањето што
навистина се промени од први
јануари 2014 година, кога АПСП
(CRR) беше имплементирана, со
цел да се оправда разликата во
третманот. Имајќи предвид дека
повеќето од земјите што не се во
еврозоната сè уште го немаат во
ведено еврото (освен Литванија,
која го имплементираше еврото
на први јануари 2015 година).
Вториот ризик на државна из
ложеност е ризикот на концен
трација или попрецизно наречен
„ризик со единствено име“ или
„single-name risk“. Тоа е ризик спо
ред кој неплаќањето на долгот од
еден клиент или група поврзани
клиенти може да доведе до немож
ност банката да го отплати долгот.
Овој ризик беше регулаторно ре
шен преку наметнување лимити
за изложеност на еден клиент или
на група поврзани клиенти. Спо
ред регулаторната рамка на ЕУ,
банките не можат да си дозволат
да бидат изложени на клиент или
на група поврзани клиенти на
вредност поголема од 25% од капи
талот со кој располагаат.
Во април 2014 година, БКБС
(BCBS) усвои нова рамка на голе

Извор: ESRB извештај за регулаторен третман на државна изложеност март 2015

ма изложеност според која кре
дитна изложеност на банките кон
државите и нивните централни
банки се изземени од примена
та на лимитот на голема изложе
ност, без оглед на тежината на ри
зикот што го добиваат во рамките
на кредитниот ризик.
Како што претходно истакнав,
најважен од сите ризици во од
нос на државната изложеност е
ликвидносниот ризик на краток
рок, што во регулаторната рам
ка е третиран преку барањето за
покривање на ликвидноста, што
беше воведно со цел да осигури де
ка банката има соодветен фонд на
нехипотекарни ликвидни средст
ва од висок квалитет (понатаму
ЛСВК) (high quality liquid assets
– HQLA), што се состојат од пари
или од средства што можат да се
претворат во пари со мала загу
ба или без загуба на вредноста на
приватните пазари, за да се задо
воли ликвидносната потреба во
период од 30 календарски денови
во случај на стрес-сценарио. Рам
ката БКБС (BCBS) бара состојбата
на ЛСВК (HQLA) да биде добро рас
пределена во самите категории.
Единствениот исклучок од ова
правило се државните долгови на
банките предвидени во домашна
та јуриздикција и јуриздикцијата

според која работат банките, како
и резервите на централната бан
ка, должничките хартии од вред
ност на централната банка и па
рите.
Истиот третман се почитува и
во речиси усвоен
 иот Делегиран
акт (на Комисијата за делегира
на регулативата на ЕУ 2015/61 од
десетти октомвр
 и 2014 година за
дополнување на Регулативата
на ЕУ бр. 575/2013 на Европскиот
парламент и на Советот на ЕУ),
што се однесува на барањето за
покривање на ликвидноста во
ЕУ. Според тој акт, банките во ЕУ
е потребно да имаат воспоставено
политики и лимити за да се оси
гурат дека фондот на ликвидните
средства, што се состои од нивни
от ликвиден тампон, е соодветно
распределен во секое време. Над
лежните органи можат да намет
нат одредени ограничувања или
барања во однос на ликвидниот
фонд на кредитните институции,
за да се постигне усогласување
со тоа барање, но секое такво
ограничување или барање не
смее да се однесува на домашната
државна изложеност.
Да заклучиме, од аспект на ли
квидноста, фактот дека ликвид
ниот тампон воведен со цел да се
одрж
 ат краткорочните ликвид
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носни потреби е, на пример, кон
центриран и се состои единствено
од домашниот државен долг, што
не се смета за ликвидносен ризик
и од гледна точка на обете рамки,
ЕУ и БКБС (BCBS). Една од причи
ните за ваков пристап може да
биде фактот дека домашните др
жавни обвр
 зници се сметаат за
соодветен колатерал за потребите
на централната банка, доколку се
потребни.
Завршни забелешки
Сегашниот третман на кре
дитниот ризик, исто како и ри
зикот на концентрација според
рамката на ЕУ, е постојано сметан
за поризична државна изложе
ност деноминирана и финансира
на во странска валута, така што
барањата за таквата изложеност
се повисоки во поглед на капи
талните побарувања, особено во
наметнувањето на високите ли
мити на изложеност од 25% (освен
надворешниот оправдан ризик
од 0%). Рамката на БКБС (BCBS) е
до некој степен асиметрична и
бара дополнително капитално
задржување на државната дено
минирана во странска валута, но
во исто време не лимитирајќи ја до
25% од расположливиот капитал.
58 www.abit.edu.mk

Ова отстапување на ЕУ има
длабоки и можеби тешки последи
ци во земјите што не се членки и
во кои надворешното рангирање
не ја оправдува ризичноста од 0%,
бидејќи во 2018 година, Европска
та регулаторна рамка воведува го
лем и тежок лимит на изложеност
на домашниот државен долг на
оние земји што се деноминирани
во друга валута на ЕУ, а најмногу
во евра, високи ограничувања
што не се предвидени во рамката
на БКБС (BCBS) за висока изложе
ност.
Проблемот на поставувањето
на висок и тежок лимит на
изложување е многу дискутиран
во последниот период. Поголе
миот дел од аргументите изнесе
ни во овие дискусии се против
воведување на голем и тежок
лимит на изложеност на држав
ниот долг. Она што постојано се
повторува е фактот дека износот
на државниот долг од домашните
банки служи како важен тампон
за намалување на степенот на не
одамнешната финансиска криза.
Факт е дека, за време на кризата,
банките го купуваат домашниот
државен долг со вишокот ликвид
ност што се должи на пониската
побарувачка на кредити во кор

поративниот и малопродажниот
сегменти и на тој начин помага за
финансирање на домашниот држа
вен буџетски дефицит. Во период
на економски пораст процесот е об
ратен и банките го намалуваат обе
мот на домашниот долг и издаваат
повеќе кредити на корпоративни
те и на малопродажните клиенти.
Воведувајќи ги големите лимити
на државна изложеност, деликат
ните игри помеѓу банките и др
жавата што помагаат да се олесни
финансиската криза ќе исчезнат,
што во иднина ќе придонесе кон
продлабочување на финансиска
нестабилност. Тоа е причината
зошто е тешко да се замисли дека
сите дискусии што се водат во мо
ментов на ниво на ЕУ или на БК
БС (BCBS) во однос на третманот
на државниот долг, би довеле до
воведување на високи и тешки ли
мити на изложеност на државите.
Се поставува прашањето зошто се
воведуваат тие строги лимити од
страна на АПСП (CRR) за државна
изложеност на земјите што не се
во еврозоната, а се деноминирани
во евро. Особено имајќи ја превид
стратегиската цел од воведување
на еврото како домашна валута,
што е вклучена во финансиските
планови на земјите во прашање.
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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

•
•
•
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•
•

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
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Гордана Димитриеска Кочоска,
Директор на финансии и член на Управен Одбор
а.д. Електрани на Македонија

НЕ ПОСТОИ РАЗВОЈ

БЕЗ ПОДДРШКА ОД БАНКА
Кај големите компании не може да се размислува ни за идеја, а
камоли за нејзина реализација без ваков партнер

Т

рката за поголем профит, поеко
номично работење, намалување
на трошоците и зголемување на
конкурентноста стана составен
дел од раководењето на секоја
компанија, особено на оние компании
што работат во сериозни конкурент
ски услови. Дури и компаниите што ра
ботеа во регулирани пазари полека ја
губат слободата, а со тоа менаџментот
е под сè поголем притисок да се снајде
во новото конкурентско опкружување.
Но, да се постигне конкурентност,
да се намалат трошоците и во исто
време да се создава производ без кој
не можат да функционираат произ
водните капацитети и економијата во
целина, потребни се сериозни инвес
тиции, особено за компаниите што се
граделе пред повеќе од триес ет години
и кои мораат да работат паралелно на
одржување на постојниот капацитет
и на негово проширување. Најтешко
е кога треба да се менува сè (особено
поради дотраеност), бидејќи такви
те промени бараат премногу финан
сии. Секако дека новите технологии со
кои се освежуваат и се надградуваат
постојните капацитети даваат мож
ност за намалување на трошоците по
единица производ, но за ефектите на
почетокот воопшто не станува збор.
Кога пред вас стои предизвик да фи
нансирате инвестиција од неколку
десетици милиони евра вие воопшто
не размислувате какви ефекти ќе даде
таа, односно знаете дека тие ефекти
ќе се чувствуваат по неколку години.
Првото на што мислите е како да ја за
творите финансиската конструкција и
колку што е можно помало да биде ва
шето сопствено учество, бидејќи зна
ете дека на листата имате премногу
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важни, неодложни проекти што мора
те да ги реал
 изирате сопствените из
вори се лимитирани, а никако не смее
те да го нарушите тековното работење
на компанијата. И ако на сето прет
ходно додадете дека е потребно да се
изградат нови капацитети, чијашто
градба трае и по неколку години, а не
извесно е дали во предвидениот рок
ќе се заврши изградбата и ќе се акти
вира проектот, веќе се наметнува по

Може многу да се олесни
доколку постои еден
партнерски однос помеѓу
банките и големите
компании, односно
стекнување на колку
што е можно поголема
доверба

АБИТ СТОПАНСТВО

Имајќи предвид дека
Република Македонија е
мала економија, а банки
те се со странски капитал
и лимитирани кредитни
изложености кон по
единечна компанија,
големите компании сè
потешко доаѓаат до
кредити пласирани од
домашните банки.

требата од банка што ќе биде сериозен
партнер, што ќе ги разбере потребите
и ќе може да излезе во пресрет особе
но доколку треба да се продолжува
грејс-периодот. Не постои развој на ед
на компанија без поддршка од банка,
додека, пак, кај големите компании
не може да се размислува ни за идеја,
а камоли за нејзина реализација без
ваков партнер. Во спротивен случај,
големите компании се соочуваат со
лимитиран развој или стагнација, сè
додека не се развијат другите типови
на финансирање (емисија на обврзни
ци, докапитализација, ЈПП и сл.).
Имајќи предвид дека Република
Македонија е мала економија, а бан
ките се со странски капитал и лими
тирани кредитни изложености кон
поединечна компанија, големите ком
пании сè потешко доаѓаат до кредити
пласирани од домашните банки. Кол
ку е поголема потребата од парични
средства на подолг рок, толку изворот
на финансирање станува покомплек
сен и поскап. Тешкотиит
 е не се одне
суваат само на лимитираноста во пари
туку и од аспект на ризикот што една
банка би сакала/можела да го презе
ме сама. Да настапите пред домашна
банка со два-три вакви проекти ќе се
создаде хаотична ситуација и првиот
одговор е дека банката нема можност
сама да поддржи нешто толку голе
мо. Токму од таа причина банките
треба да размислуваат за синдицира
ни кредити, т.е. понуди што ќе можат
да ги покријат целокупно бараните
износи, притоа настапувајќи како
единка. На овој начин ќе се олесни
комуникацијата на кредитобарателот
и ќе се зајакне позицијата на домаш
ните банки, бидејќи ќе преговара еден
во име на сите или ќе нуди еден во име
на сите, но и при разгледување на по
нудите од страна на кредитобарателот
полесно ќе се анализираат, особено
доколку на домашните банки им кон
курираат и странски. Банките ќе ја ис
користат клаузулата за pari passu врз
основа на што ќе имаат поголема си
гурност во однос на изложеноста.

Добри страни
Странските банки имаат некол
ку добри страни, односно, покрај тоа
што понудата може да дојде само
од една банка, при што се олесну

ва комуникацијата, тие доаѓаат со
стручни технички лица за дадена
та област и многу полесно е да се
навлезе во детали за конкретната
инвестиција. Ова сериозно ја олес
нува комуникацијата и го намалу
ва чувството на ризик кај банката,
бидејќи тешко е да се дадат милиони
евра кога не сте убедени во успеш
носта на проектот или многу полес
но е да ги дадете парите кога знае
те дека од многу опции избрана е
најповолната и најдобрата.
Сметам дека преку вакви стручни
лица кои можат да бидат и ангажира
ни од банките (имајќи предвид дека
не е голем бројот на компании што
имаат потреба од сериозни износи на
финансиски средства, ангажираните
лица не мора да се во редовен работен
однос), компанијата може полесно да
дојде до својата цел, т.е. да добие кре
дит, а и банката на овој начин полесно
ќе го прифати ризикот. Ова понатаму
ќе ја зголеми довербата во проектот и
ќе остави простор за намалување на
каматните стапки. Секој напредок на
банката во антиципирањето на ризи
кот за конкретен проект е важно, осо
бено за македонските компании со
домашен капитал (неважно дали се
приватни или државни) што немаат
алтернативи. Компаниите со стран
ски капитал секогаш имаат можност
за добивање на финансиски средства
преку мајката-компанија што може да
одвои од своит
 е средства или, пак, да
се задолжи на тамошните пазари.
Сè она што е претходно кажано мо
же многу да се олесни доколку постои
еден партнерски однос помеѓу бан
ките и големите компании, односно
стекнување на колку што е можно по
голема доверба. Таа доверба треба да ја
градат највисоките структури во двете
институции во континуитет, за да не
се случи некоја од страните да биде из
ненадена при најава за нов проект и
сл. Соработката мора задолжително да
се гради секој ден и не треба да се од
несува само на делот со платен промет
и банкарството на мало (население),
бидејќи кога фокусот е таму и банките
се натпреваруваат која ќе зафати по
голем дел од прометот, вработените и
сл., стравот од преголем ризик сè уште
постои и голема е бариерата за под
дршка на ваквите проекти.

www.abit.edu.mk

61

АБИТ СТОПАНСТВО

ИЗВОЗНА ОРИЕНТАЦИЈА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО:

СОРАБОТКА СО БАНКИТЕ
Осврт на ангажманот на „Бетон“ АД – Скопје на чешкиот
пазар во последните две децении на 20 век

С

огласувајќи се со констатаци
јата дека извозните перспек
тивни можности на нашето
стопанство се наоѓаат, меѓу
другото, во една од главните
стопански гранки – градежништво
то, би сакал да се осврнам на еден пе
риод на голем ангажман на македон
ската градежна компанија „Бетон“
АД – Скопје во Чешката Република,
и тоа е периодот на осумдесеттите и
деведесеттите години на минатиот
век. Во тој период, трговската разме
на помеѓу поранешната СФРЈ и ЧССР
се одвиваше на база на клирингот, а
во помал обем во американски до
лари. Во 1985 година, во Прага беше
потпишан договор за ангажман на
„Бетон“ АД – Скопје и „Хидроелек
тра“ дд – Загреб преку групацијата
„Ингра“ дд – Загреб од една страна
и „Хемопетрол“ – Прага и „Водни
Ставби“ – Прага од чешката страна,
за реализирање на најголемиот про
ект на Чешката Република во тоа
време – изградба на хидрокракот во
најголемата чешка рафинерија „Лит
винов“, при што технологијата беше
испорачана од познатата австриска
фирма „Фест Алпина“. Вкупниот ан
гажман на градежни работници од
двете компании беше приближно
600 градежни работници. Овој про
ект беше добиен во конкуренција
на повеќе познати фирми и беше
успешно реализиран. Доказ за успе
хот беше унапредувањето на гене

Добри можности за соработка има и со
кралството Белгија во доменот на градеж
ниот сектор, каде што привремено била
намалена стапката на ДДВ од 21 на 6% за
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ралниот директор на Рафинеријата
„Литвинов“, т.е. неговото именување
за министер за индустрија и стопан
ство на Чехословачка, односно на
најмоќната економија во југоисточ
на Европа.
Во 1992 година, како резултат
на долгогодишниот успешен на
стап и соработка со моќната чешка
групација „Бензина“ – Прага, „Бе
тон“ АД – Скопје договори и пот
пиша уникатен бартер-аранжман
(чешко моторно масло во замена
за изведување на градежни работи
и реализација на проекти во осум
градови на Чешката Република) во
вкупна вредност од приближно 50
милион
 и американски долари (пре
сметано во денешна вредност на
доларот). Дистрибуцијата на мотор
ното масло беше остварена преку
„Макпетрол“ – Скопје, а помало ко
личество од моторното масло „Бе
тон“ АД – Скопје го искористи за
свои потреби. Значајно е да се истак
не дека „Бензина“ – Прага не бараше
банкарска гаранција за изведување
на градежните работи (потписник
на договорот е авторот на овој текст,
при што моторното масло беше ис
порачано во Македонија веднаш
по потпишувањето на договорот,
во време кога Македонија имаше
кризен недостиг на моторно масло
поради ембаргото кон Србија и еко
номската блокада од Грција), што
претставуваше израз на признание

новопочнатите градби и реконструкции,
при што има голем број на јавни инвести
ции од страна на Владата и општините во
доменот на инфраструктурата

М-р Божидар Ночев,
д.и.а., CLJ

„Архитектурата е тоа
што ги прави урнатините
убави“
(Корбизје)

„Пирамидата стои
секогаш поцврсто, кога
горе има врв“
(Сирил Норткот
Паркинсон)

АБИТ СТОПАНСТВО

„Војници, четириесет
векови гледаат кон вас
од висината на овие
пирамиди!“
(Наполеон Бонапарта)

„Основата на успехот
претставува правењето
на следниот чекор.
Првиот чекор е да се
измисли идеја. А ниедна
идеја не е толку голема
за да не може да се
реализира“
(Ричард Брансон)

„Зошто да штедите пари
во банка, кога можете
да поседувате неколку
банки“
(Мајер Амшел Ротшилд)

„Бетон“ АД – Скопје имаше успех и во вто
рата чешка рафинерија, „Каучук Кралупи“,
што ја изгради уште во седумдесеттите
години заедно со „Ингра“ дд – Загреб.
Преку француската групација „Литвин“
од Париз беа успешно изградени погоните
за „полестирен“, „бутадиен“ и „полибута
диен“ во горенаведената рафинерија. За
одбележување е успешната соработка со
банката „Чејс Менхетн“ во Њујорк преку

која одеше и наплатата на извршените
ситуации. Инаку, „Бетон“ АД – Скопје имаше
одлична соработка со ЧСОБ (Československá
obchodní banka) во Прага во која имаше
клириншки и доларски сметки и преку
кои одеше најголемиот дел на платниот
промет. Исто така, за одбележување е и
успешната соработка со Стопанска банка
– Скопје во врска со обезбедувањето на
банкарските гаранции.

и голема доверба во менаџментот на
македонската фирма во Прага. Овој
договор беше успешно реал
 изиран,
при што „Бетон“ АД – Скопје имаше
одлична соработка и со познатата
српска групација „Унион
 инжене
ринг“ – Белград со кого успешно ја
изгради фабриката за телевизори
во Валашке Мезиричи (Република
Чешка – подоцна фабриката беше
купена од холдингот „Самсунг“).
Меѓу позначајните активности ре
ализирани од „Бетон“ АД – Скопје
во Чешката Република претставува
реконструкцијата на луксузниот хо
тел „Флора“ (300 легла) во центарот
на Прага, како и соработката со една
од најмоќните градежни компании
во светот – американската „Флуор
Дениел“ (што во тоа време имаше
преку 120.000 вработени) за кого во
2000 година беше реал
 изиран про
ектот за изградба на хидрокракот
во рафинеријата во Кралупи. Ре
гионалниот директор на американ
ската корпорација „Флуор Дениел“
ми има потврдено дека „Бетон“ АД
– Скопје е првата македонска фир
ма со која соработувал. Во декември
2000 година, тогашниот менаџмент
во централата на „Бетон“ АД – Скопје
донесе небулозна одлука да се пре
кине со работа во странство, однос
но да се напуштат пазарите во Чеш
ката Република, Германија и Русија.
Ако се согласиме со констатацијата
дека извозните перспективни мож
ности на македонското стопанство
се во градежништвото, се наметну
ва заклучокот дека е потребно да се
обрн
 е поголемо внимание на овие
погоренаведени земји, особено кога
од Русија сега се повлекуваат турски
те градежни компании и се отвора
простор за можен влез и продор на

нашите фирми.
Добри можности за соработка има
и со кралството Белгија во доменот
на градежниот сектор, каде што при
времено била намалена стапката на
ДДВ од 21 на 6% за новопочнатите
градби и реконструкции, при што
има голем број на јавни инвестиции
од страна на Владата и општините во
доменот на инфраструктурата. Во по
следните години, градежниот сектор
претставува најзначаен сектор во до
менот на создавањето на белгискиот
БДП и за создавање на нови работни
места, при што Белгија има силна
потреба од ангажирање на стран
ска градежна оператива и квали
фикувана работна сила до дадениот
стопански сегмент. Следната земја,
каде што би можеле да се етаблира
ат македонските градежни компа
нии, претставува Алжир, која е една
од најбогатите африкански држави
и инвестира десетици милијарди
долари во изградба на инфраструк
турни, енергетски, општествени и
други објекти. Авторот на овој текст
од позиција на топ-менаџер на хр
ватската групација „Ингра“ – Загреб,
од 2007 до 2009 година реализираше
проект – изградба на пристаниште
со марина во Стора-Скикда (Алжир)
во вредност од приближно 40 мили
они евра. Договорот беше потпишан
со Министерството на јавни рабо
ти на Алжир, при што плаќањето
беше извршено преку БНА (Banque
Nationale d’Algerie). Интересен факт
е што алжирските банки примену
ваат француски јазик за нивната
кореспонденција и документација
со странските компании, при што
оваа земја нуди одлични можности
за македонската градежна операти
ва.
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МЛАД БАНКАР

Подготви:
М-р Софија Крстевска
Стопанска банка а.д. Битола

ПРОЛЕГОМЕНА НА БАНКАРСКИОТ

И МОНЕТАРЕН СИСТЕМ НА Р. МАКЕДОНИЈА

Р

едовно ги посетував обуките за
млади и идни банкари органи
зирани од Академијата за бан
карство – АБИТ, што многу ми
помогнаа во проширувањето
на знаењето од повеќе различни теми
преку искуствата на истакнати лич
ности од областа на банкарството и
воедно одлични предавачи. Во мојата
статија би сакала да пренесам дел од
впечатоците од предавањето на тема
„Пролегомена на банкарскиот и моне
тарен систем на Р. Македонија“, преда
вач господин Љупчо Трпески.
Пролегомена означува движење од
назад нанапред, односно движење од
почетоците на банкарскиот систем во
Р. Македонија – по осамостојувањето од
поранешна Југославија, создавањето
на македонската валута – денарот, за
членувањето на Р. Македонија во ММФ
и Светската банка, креирањето на Ма
кедонската берза, монетарните страте
гии на НБРМ, па сè до денешниот из
глед на комерцијалното банкарство во
Р. Македонија.
По осамостојувањето на Р. Маке
донија почна и осамостојувањето
на банкарскиот систем, при што Р.
Македонија го наследи банкарски
от систем од поранешната СФРЈ, во
сопственост на државата и со струк
тура што одговараше на тогашна
та планска економија. Монетарно
то осамостојување на Р. Македонија
беше извршено во согласност со
донесувањето на законските акти
од областа на монетарната полити
ка и девизната политика. Со тој чин
беа поставени и темелите на бан
карскиот систем на Р. Македонија.
Сепак, преструктуирањето на маке
донскиот банкарски систем почна
релативно доцна, дури во 1995 годи
на, преку отпис на старото девизно
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штедење, побарувањата и обврски
те во однос на странските кредити и
санација на најголемата македонска
банка – Стопанска банка – Скопје. Во
април 1992 година е воведен дена
рот во сооднос 1:1 со југословенскиот
динар, со што, по размената на ва
лутите, југословенскиот динар во Р.
Македонија престана да важи. Од во
ведувањето, денарот е стабилен до
ден-денес, со единствена девалвација
во 1997 година. НБРМ будно ја следи и
интервенира при стабилизирање на
понудата и побарувачката, преку при
менување на стратегија на таргети
рање на девизниот курс. На 21 април
1995 година Р. Македонија станува
членка на ММФ, а потоа и на Свет
ската банка. Истата година ги одбеле
жува и почетоците на Македонската
берза, додека, пак, првото тргување и
заѕвонувањето на берзанското ѕвонче
е во 1996 година, година во која Ма
кедонската берза е примена за пол
ноправна членка на Федерацијата на
евроазиските берзи (FEAS).
Создавањето и почетоците на бан
карскиот систем во Р. Македонија
биле многу турбулентни, проследе
ни со недостиг на експертиза во бан
карското работење од една страна,
а од друга страна упорни и вредни
домашни ентузијасти, како и голе
ма помош од надворешни фактори.
НБРМ од банка што на почетоците
беше помагана од странски експерти
при поставување на макроекономски
проекции, денес е банка што помага
во воспоставувањето на банкарските
системи на други земји, а Република
Македонија е земја со потврден кре
дитен рејтинг од ББ+ од кредитната
агенција „Фич“ во време кога се нама
лува кредитниот рејтинг на соседните
силни економии.

НБРМ од банка што на
почетоците беше помага
на од странски експерти
при поставување на мак
роекономски проекции,
денес е банка што пома
га во воспоставувањето
на банкарските системи
на други земји

НАУЧНИ И СТРУЧНИ ТРУДОВИ

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 списаниет
о
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

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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или експериментални 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 импликациите на
наодите и нивните ограничувања, вклучително и импликаци
ите за идните истражувања. Компарирајте ги опсервациите 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“.
Користената литература/референци се наведува на
крај на трудот по абецеден ред, на следниот начин:
Книги
Rosenbloom, B. (2004), “Marketing channels: a management
view”, Mason: Thomson South-Western.
Статии во часописи
Месиќ, М. (2010) “Мултикултурализам у Нјемачкој”,
Миграцијске и етничке теме, год.26, бр.3, стр. 243-246

Интернет извор
Cassarino, J.P. (2009),”EU mobility partnership: Expression of a
New Compromise”, in: Migration Policy Institute – Migration Infor
mation Source, September 2009, [http://www.migrationinforma
tion.org/Feature/display.cfm?ID=741] (28.11.2009)
Корпоративен извор
OECD (Organisation for Economic Cooperation and Develop
ment) (2003), “National accounts of OECD countries”, vol.1, 19902001, Paris: OECD
Доколку се наведуваат повеќе трудови од еден автор
објавени во иста година првиот се означува (2010а), вториот
(2010б) итн.
Табели: Секоја табела треба да биде на посебен лист
хартија, отчукана според истите правила како за целиот
текст. Не испраќајте табели како фотографии. Табелата не
смее да има повеќе од 6 колони и 8 реда. Обележете ги та
белите едноподруго со арапски бројки, според редоследот
на појавување на текстот. Дајте кратко објаснување на та
белата во продолжение на насловот. Сите дополнителни
објаснувања, легенди или објаснувања на нестандардните
кратенки, ставете ги веднаш под табелата. Секоја табела тре
ба да биде цитирана во текстот.
Илустрации: Фигурите треба да се нумерирани според
редот со кој прв пат се цитираат во текстот. Графиконите и
фигурите треба да бидат професионално изработени, црнобели или во боја. Буквите, бројките симболите и друго тре
ба да бидат јасно видливи и по редуцирање на големината
на илустрацијата. Насловите и деталите за илустрацијата
треба да се дадени во легендата во текстот, а не на сама
та илустрација. Ако се даваат фотографии на лица, тие
треба да бидат или со добиен
 а писмена дозвола да бидат
објавени, или такви лица да не можат да бидат идентифи
цирани.
Користете ги стандардните кратенки. Избегнете кратенки
во насловот или апстрактот.
Чекори на Уредувачкиот одбор
По приемот на доставените трудови уредувачкиот одбор
ги презема следните чекори: 1) трудот го испраќа на одреден
рецензент 2) доколку има забелешки на текстот го известува
авторот и му ги испраќа сугестиите од рецензентот за доработ
ка на трудот 3) го одбива ракописот и за тоа го известува ав
торот. Во списанието се објавуваат само трудови со позитивна
рецензија. Доколку ракописот е вратен - одбиен, (уредникот не
мора да ја објаснува причината поради која трудот се одбива)
тогаш авторот може трудот да си го понуди за објавување на
друго место. Испратените трудови не се враќаат.

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
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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

