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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.

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. 

тел.: +389 2 312 5500;   +389 71 215 118
Повеќе информации на: www.abit.edu.mk; international@abit.edu.mk

Можности за кредитирање до 72 рати, за слушатели кои сами плаќаат за обуката! 
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Почитувани читатели,
Хер берт Спен сер ќе ре че: „Го ле ма та 

цел на об ра зо ва ни е то не е знаењето, ту
ку акцијата“.

Од стојалиште на де неш на пер
спек ти ва во Ре пуб ли ка Македонија 
мно гу теш ко мо же да се ан ти ци пи ра 
ид ни на та крат ко роч но, а да нe го во
ри ме за дол го роч ни стра теш ки пла
но ви. Но, да не за бо ра ви ме де ка са мо 
дол го роч на стратегија, ко ор ди ни ра на 
со ентузијазам и страст или, ако ми лу
ва те со дру ги збо ро ви, са мо дол го роч
ни те по гле ди и пла но ви нè во дат до 
ко не чен успех. Ние, во АБИТ, пред две 
го ди ни по ста вив ме не кол ку це ли, пре
ку кои ја ост ва ру ва ме на ша та мисија 
за создавање на со вре ме ни кон цеп
ти на специјалистичко об ра зо ва ние и 
поставување на но ви про фе си о нал ни 
об ра зов ноструч ни стан дар ди во др жа
ва та. На ше то мо то е: „ОД ПРАК ТИ КА ЗА 
ПРАК ТИ КА“.

За таа цел, пред две го ди ни Управ
ни от од бор, во координација со Ака дем
ски от со вет на ма ке дон ска та бан кар ска 
академија – АБИТ, до не се добра од лу ка 
за развој на некомерцијално из да ваш
т во то во на со ка на обезбедување и до
стап ност на струч ни те ин фор ма ции 
до јавноста, развој на на уч на та мис ла 
и промовирање на ви со кок ва ли те тен 
еду ка ти вен ка дар од бан кар ска та прак
ти ка. Прак тич но, таа од лу ка во 2014 
го ди на, за почнување со публикација 
на „еБан кар“ мно гу по мог на во 
создавање на моќно порт фо лио од 50
ти на ис так на ти пре да ва чи (бан кар ски 
ек с пер ти од земјата и ре гио нот, вклу
чи тел но и земјитечлен ки на ЕУ). На 
мислење сум де ка со излегување во 
пе чат на струч но то еду ка тив но спи
са ние за бан ка ри „еБан кар“ го на пра
вив ме пр ви от че кор кон исполнување 
на на ша та мисија. Де нес, пре ку тоа, се 
овоз мо жу ва мак си мал на афирмација 
на бан кар ски те субјекти и на по един
ци теменаџери на тие субјекти, со цел: 
развој на т.н. прет при е мач ко бан кар ст
во и зголемување на ни во то на фи нан
сис ка еду ци ра ност на на се ле ни е то во 
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Ре пуб ли ка Македонија.
При чи на та за вак ва та моја рет

ро ак тив ност во во вед ни кот ја те ме
лам на уба ви от по вод за академијата 
– одбележување на две го ди ни од 
формирањето на АБИТ. Име но, ко га 
вак ва та идеја за струч на бан кар ска 
академија ста на ре ал ност, бев во оду
ше вен што ко неч но мла ди те дип лом
ци, ма гист ран ти и док то ран ти ќе има
ат ка де во кон ти ну и тет да по се ту ва ат 
не фор мал но об ра зо ва ние. Ка ко што 
ми лу вам да ка жам, најбитната ка
рак те рис ти ка на секој чо век тре ба да 
би де објективноста. Ток му за тоа ние, 
во АБИТ, го по ста вив ме тој прин цип 
на пр во мес то: да би де ме објективни 
кон сè и за сè. Во де ни од овој прин
цип, де нес, мо ра ме да при зна е ме де ка 
кај нас се појавува јаз помеѓу аут пу тот 
на фор ма лиз мот и прак ти ка та. Так ви
от јаз сè повеќе се про дла бо чу ва и со
зда ва про бле ми кај ра бо то да ва чи те од 
ед на и потенцијалните вра бо те ни од 
дру га стра на. За да не би де та ка, ние 
го ос но вав ме АБИТ. Ве ру ва ме де ка со 
оваа организацијаакадемија во ид
ни на ќе се дејствува во функција на 
зголемување на ква ли те тот во струч
ни те ква ли фи ка ции кај мла ди те. Ток
му за тоа, во из ми на ти те две го ди ни, во 
сво и те ре до ви ин тег ри ра ме ек с пер ти 
кои има ат најмалку де сет го ди ни прак
тич но ис куст во на ви со ки ра ко вод ни 
струк ту ри (бан кар ски специјалисти), 
чле но ви на управ ни те од бо ри на бан
ки те и ви со ки ав то ри те ти од На род
на та бан ка на Ре пуб ли ка Македонија. 
Меѓу пре да ва чи те беа вр в ни про фе си
о нал ци од до маш ни те бан ки, помеѓу 
кои: гу вер нерот мр Бо гов, гу вер нерот 
на Бос на и Хер це го ви на проф. др 
Козариќ, ви це гу вер нерот на Хр ват ска
та на род на бан ка, проф. др Фа у ленд, 
не го ви от ко ле га од цент рал на та бан ка 
на Цр на Го ра, проф. др Фаб рис, ка ко 
и ис так на ти про фе со ри од Ре пуб ли ка 
Пол с ка и ви со ки ав то ри те ти од Бри сел.

Она што ми да ва мо тив да про дол
жам по на та му е сил на та под дрш ка на 
ма ке дон ски те бан ки во на ши те на ме
ри за остварување на мисијата, што 
ка жу ва де ка тие се за ин те ре си ра ни 
постојано да го обу чу ва ат и да го до обу
чу ва ат постојниот и потенцијалниот 
свој ка дар, ка ко и да со зда ва ат сил на 
оп штест ве на од го вор ност.

„Бан кар ска та индустрија“ е наш го
лем пријател и ка ко ин ди ви дуи и ка ко 
биз ни си!
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МЕЃУНАРОДНА СЕРТИФИКАЦИЈА
ЕДУЦИРАМЕ ПРАКТИЧНО

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. 

АБИТ ста на пр ва та институција на Бал
ка нот со пра во да учест ву ва во про це сот 
на свет ска та сертификација за “бан кар ст
во на ма ло”. Глав ни от из вр шен ди рек тор 
на РИ ТЕ ИЛ БЕН КИНГ АКА ДЕ МИ (RETAIL 
BANKING ACADEMY) од Лон дон Еве лин 
Хан терЏордан (Evelyn HunterJordan) пот
пи ша парт нер ски до го вор (Ме мо ран дум 
за со ра бот ка) со Ма ке дон ска та бан кар ска 
академија АБИТ. Име но, на официјален со

ста нок, ми на та та го ди на во Бри сел, из врш
ни от ди рек тор доц. др Си ни ша Наумос ки 
ја за стап у ва ше позицијата на АБИТ со цел 
да из вр ши сил но убедување кај ви со ки те 
ав то ри те ти од Академијата за “бан кар ст во 
на ма ло” во Лон дон за пр в пат во свет ска та 
сертификација да се вклу чат и ма ке дон
ски пре да ва чи (ек с пер ти) од до маш ни те 
комерцијални бан ки. Та ков до го вор бе ше 
по стиг нат на по че то кот на го ди на ва.

МЕЃУНАРОДНА СЕРТИФИКАЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО 
НА МАЛО ВО СОРАБОТКА СО АКАДЕМИЈАТА ЗА 
БАНКАРСТВО НА МАЛО ОД ЛОНДОН 
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АБИТ  Актуелно

МЕЃУНАРОДНА СЕРТИФИКАЦИЈА ЗА CERTIFIED CONTROLLER ВО 
СОРАБОТКА СО ПРЕСТИЖНАТА КОНТРОЛЕР АКАДЕМИ (CONTROL-
LER AKADEMIE®) ОД МИНХЕН (РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА) 

Меѓународната гру па за кон тро линг (ИГЦ (IGC 
– International Group of Controlling), со се диш те во 
Австрија, прет ста ву ва најголемото свет ско те ло во 
кое чле ну ва ат влијателни еду ка тив ни ор га ни за ции 
за кон тро линг и има цел да вр ши сертификација на 
об ра зо ва ни е то во об лас та на кон тро лин гот и на кон
тро ло ри те на свет ско ни во. Ка ко најзначајни це ли на 
организацијата ИГЦ (IGC) се след ни ве:

• да се про мо ви ра функцијата и уло га та на кон
тро ло ри те;

• да се би де фо рум за раз ме на на идеи и ис куст
ва;

• да слу жи ка ко плат фор ма за усогласување и 
развој на кон цеп тот за кон тро линг и кон тро
линг терминологијата;

• да од р жу ва до бри ко нек ции со на ука та и срод
ни те полиња на проучување во об лас ти те на 
кон тро лин гот;

• да се зго ле ми транс па рент нос та на па за рот и 
да се обез бе ди ви сок ква ли тет во обу ка та и во 
об ра зов ни те про гра ми во об лас ти те на кон тро
лин гот;

• да се де фи ни ра ат стан дар ди те за ква ли тет за 
си те чле но ви на Меѓународната гру па за кон
тро линг во комбинација со обезбедување „знак 
за ква ли тет“ (seal of quality).

На Го диш но то со бра ние на ИГЦ (IGC), во Бу дим
пеш та на 9 мај 2015 го ди на, Академијата за бан кар ст
во и ин фор ма тич ка технологија (АБИТ) и официјално 
ста на пол но пра вен член. Име но, со тој чин, пр в пат 
ед на ма ке дон ска институција се ста ва во позиција 
во ид ни на да ну ди специјалистичко об ра зо ва ние и 
сертификација во об лас та на кон тро лин гот на свет ско 
ни во.



По до го тов ка за воведување Certificate in Banking 
(EFCB) – Ев роп ска сертификација за бан ка ри (ЕФ ЦБ). 
Од сеп тем в ри 2017 го ди на, со добивањето на ста ту сот 
при друж на член ка во ЕБ ТН (EBTN (Еuropean banking 
and financial services training association)), АБИТ има 
пра во да би де единст ве на од Ре пуб ли ка Македонија 
и од ре гио нот ак ре ди ти ра на за про гра ма та Ев роп ска 
сертификација за бан ка ри (ЕФ ЦБ) (Certificate in Bank
ing (EFCB)). Ова зна чи, за клуч но со 2017/18 го ди на, 
стандардизирање на ма ке дон ски те бан кар ски ра бот
ни ци и потенцијалните бан ка ри (мла ди дип лом ци) со 
ко ле ги те од ЕУ и од це ли от свет ка де што вак ва та дип

ло ма (ЕУсер ти фи кат) ЕФ ЦБ (EFCB) има важ ност. 
Воведување на еду ка тив на про гра ма за АЦИ ди

линг сертификација. Име но, си ла бу сот за АЦИ е веќе 
де фи ни ран од стра на на АЦИ ФМА свет ско то здру же
ние и од не го не мо же да има от стап ки до кол ку цел та 
на обу ка та е да се по ло жат ис пи ти те. Са ми от ис пит е 
струк ту ри ран ед нак во на кон ста ти ра ни от си ла бус. 

Во тек е развој на вто ри от столб на АБИТ – ин фор
ма тич ка технологија. За таа цел се из ра бо ту ва про гра
ма со пред лог  се ми на ри во об лас ти те на ИТ, во со ра
бот ка со КИБС АД Скопје, од ед на и ИТ Сек то ри те во 
комерцијалните бан ки  под др жу ва чи на АБИТ.

По тро шу вач ки те кре ди ти се нај ко ри
стен на чин за купување на ра ти ко га кли
ен ти те не ма ат кре дит на кар тич ка. Со овој 
на  чин мо же да се пла ти би ло која обу ка 
во АБИТ. Ос но вен услов за по тро шу вач ки 
кре дит од би ло која бан ка е да сте вра бо
тен и да зе ма те ре до вен ли чен до ход. Мо же 
да ап л ли ци ра те за кре дит пре ку бан ки те 
член ки 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

За таа цел во тек се ин тен зив ни под го тов ки за 
започнување со ед но го диш ни специјалистички прак
тич ни сту дии за сертификација со кои се стек ну ва 
ти ту ла Сер ти фи ци ран Кон тро лер (Certified control
ler – diploma). Име но, вак ва та про гра ма се дизајнира 
во парт нер ст во со прес тиж на та “Кон тро лер ака де
ми” (Controller Akademie®) од Мин хен (Ре пуб ли ка 
Германија) и таа се со стои во три ни воа, 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);

На по ме на: со завршување на ни во 3 се до би ва 
меѓународен сер ти фи кат за кон тро лер со на зив: „Cer
tified Controller“. Ни во то 4 и 5 се сту ди ра ат и за вр шу
ва ат во Мин хен (Р. Германија), и на крајот се до би ва 
меѓународна Дип ло ма за кон тро лер од најпрестижната 
“Кон тро лер ака де ми” (Controller Akademie®)). 

Алтернатива 2: ниво 4 се студира во 
Р.Македонија на англиски јазик со тренер 
експерт од Р. Германија. 

Времетраењето, по одел но на си те ни воа, вклу чу ва 
7 ме се ци ак тив на едукација или вкуп но за си те три 
ни воа 216 ча со ви. Дип ло ми те се до де лу ва ат од стра на 
на “Кон тро лер ака де ми” (Controller Akademie®) Мин
хен (Германија).

РАЗВОЈНИ АКТИВНОСТИ 

МОЖНОСТИ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ ДО 72 РАТИ, ЗА СЛУШАТЕЛИ КОИ САМИ ПЛАЌААТ ЗА ОБУКАТА! 



ЕДНОГОДИШНИ 
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ 

ПРОГРАМИ
СЕРТИФИЦИРАН МЕНАЏЕР ЗА РИЗИК 

(ниво 1, 2 и 3)
CERTIFIED RISK MANAGER ®

(Level 1, 2 и 3)

Прог ра ма та ги опфаќа нај  ре  ле вант ни те те   ми 
на под рачјето на упра ву ва ње со најзначајните 
ка те го рии на ри зи ци со кои фи нан  скис ки те 
ин сти ту ци и се со очу ва ат во нив но то ра ботење 
(кре дит ни от, па зар ни от, лик вид но с ни от, ка 
мат ни от и опе ра тив ни  от ри зик). Се ка ко про
гра ма та ќе ги оп фа ти ка ко не по мал ку ва ж ни и 
оста на ти те ри зи ци (прав  ни от, ре пу та цис ки от, 
стра те г ис ки  от и ри зи кот од про  фи  та бил ност). 
По себ но вни  ма ние ќе се по све ти и на т.н. ин те
гри ра но управување со ри зи ци те (ЕРМ(ERM)). 

Про гра ма та ќе ста ви ак цент на те ков ни те 
и прак тич ни те трен до ви на управувањето со 
ри зи ци на свет ско ни во при ла го де ни за спе ци
фич нос та на работењето и пре диз ви ци те со кои 
се со очу ва ма ке дон ски от бан кар ски сек тор.

СЕРТИФИЦИРАН СПЕЦИЈАЛИСТ ЗА 
УСОГЛАСЕНОСТ 

(ниво 1, 2 и 3)
CERTIFIED COMPLIANCE SPECIALIST® 

(Level 1, 2 и 3)

Про гра ма та се од ви ва врз ба за на серија 
предавања од об лас та на Усог ла се нос та (Com
pliance) со презентација на струч на ли те ра ту ра 
и презентација на пра кса при воспоставување 
на оваа функција. Во те кот на про гра ма та ќе 

се на пра ви про цен ка на здо би е но то знаење на 
слу ша те ли те од овој ос но вен мо дул пре ку тес
то ви и из ра бот ка на про ек ти – т.н. Сту дии на 
случај (Case studies) од стра на на слу ша те ли
те. Про гра ма та ќе обез бе ди опре де лу ва ње на 
тер ми нот усог ла се ност („Compliance“) и служ
бе ник на усог ла се ност („Compliance Officer“), 
идентификување на ос нов на та уло га на оваа 
про фе  сија во ин сти ту ци и те, идент и  фи ку вање 
на ос нов ни от ГАП (GAP) меѓу це ло куп на та 
ре гу ла ти ва и од ре де ни гру па цис ки стан дар
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ди. Ис то та ка ќе обез бе ди ос нов ни на со ки за 
обезбедување на аде кват но ни во на ин фор ма
ции за ид ни те и се гаш ни те про фе сио нал ци со 
цел усо гласување со ба ра ња та на до маш на та и 
на стран ска та ре гу ла ти ва. Цел на гру па: вра бо
те ни во бан ки те и фи нан сис ки те ин сти ту ции, 
ка ко и во ос та на ти те при  ват ни и јавни друш т ва 
и ор га ни  за ции кои ди рект но или ин ди рект но 
ра бо тат со усог ла се но ра бо тење (но во), вра бо те
ни во од де ли те за усо гласување, ди рек то ри/ра
ко во ди те ли на сек то ри/ филијали, чле но ви на 
по ви сок ме на џмент.

СЕР ТИ ФИ ЦИ РАН СМЕТ КО ВОДСТ ВЕН 
СПЕЦИЈАЛИСТ
(ни во 1,2 и 3)

CERTIFIED ACCOUNTING SPECIALIST®
(Level 1, 2 и 3)

Про гра ма та ги опфаќа нај ре ле вант ни те те ми 
од об лас ти те на смет ко вод ст ве но то прак тич 
но ра бо тење и да ноч но то за ко но дав ст во. Име
но, про гра ма та ќе се од ви ва врз ба за на серија 
прак тич ни пре да вања, за да чи од прак са та во 
сме т ко вод стве ни те ком пa нии/бан ки кај нас, ка
ко и учест во на слу ша  те ли те во прак тич на ра
бо та (во ла ба ра торија за смет ко вод ст во) со по
мош на соф т вер за сме т   ко вод стве но работење 
врз ре ал ни ком па нии и бан ки од РМ. По на та му, 
ќе се на пра ви про цен ка на здо би е но то знаење 
на слу ша те ли те, пре ку ана ли за на фи нан сис ки 
из веш таи и пре смет ка на ана ли тич ки ко  ефи
ци ен ти (Ratio analysis) во кон крет на компанија/
бан ка зе ме на од прак са та. Во кон текст на тоа 
слу ша те лот ќе ги де мон ст ри ра стек  на ти те веш
ти ни и раз би  ра ње то за: менаџерско, бан кар ско, 
бу џет ско и биз нис смет ко вод ст во ба зи ра но на 
МСС. Про гра ма та ќе ста ви ак цент на те ков ни те 
и прак тич ни те трен до ви на смет ко вод стве но то 
работење и да ноч но то за ко но дав ст во на свет
ско ни во при ла го де ни за спе ци фич нос та на ра
бо те ње то и пре диз ви ци те со кои се со очу ва ма
ке дон ски от сто пан ски и бан кар ски сек тор.

СЕР ТИ ФИ ЦИ РАН КРЕ ДИ ТЕН
АНА ЛИ ТИ ЧАР
(ни во 1, 2 и 3)

CERTIFIED CREDIT ANALYST ® 
(Level 1, 2 и 3)

Про гра ма та за Сер ти фи ци ран кре ди тен ана
ли ти чар прет ста ву ва ин тег ри ран при стап на 
спо јување на теорија, прак тич ни веш ти ни и 
меѓународна прак са во на со ка на уна пре ду
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ва ње на ком пе тен ци и те на учес ни ци те во по
стап ка та на из ра бот ка на кре дит на ана ли за и 
интерпретирање на ре зул та ти те.

Глав ни те те ми на про гра ма та се: прак ти
ки, по стап ки и тех ни ки во бан ки те по вр за ни 
со кре дит ни от про цес; ре гу ла ти ва та на На
род на Бан ка на Ре пу бли ка Македонија (НБРМ) 
и меѓународната ре гу ла ти ва; упра  вувањето 
со ри зи ци те и ана ли за на окружувањето, по
себ но мак рое ко ном ско то. Нај зна чајниот фо
кус е на со чен кон фи нан сис ка та ана ли за на 
ком па ни и те, по ра ди нејзината клуч на уло га 
при до не су вањето на од лу ка за кре дит и при 
мониторирање на кли ен тот. Пр ви от мо дул да
ва во вед во уло га та на кре дит ни от ана ли ти
чар, кре дит ни от про цес и кре дит ни от ри зик. Се 
овоз мо жу ва со лид но те о рет ско за поз на вање со 
по сту ла ти те на ана лизирање на фи нан сис ки те 
из веш таи и ос но в ни те тех ни ки, што прет ста
ву ва ба за за про должување со вто ри от мо дул. 
Ос нов на ана ли за на ква ли та тив ни теме ки кри
те ри у ми и обезбедувањето ка ко се кун да рен из
вор на от пла та на плас ма ни те. На крајот на пр
ви от мо дул учес ни кот тре ба да знае самостојно 
да на пра ви кре дит на ана ли за. Вто ри от мо дул 
има кон цепт на овоз мо жу ва ње на рам ка за сис
те мат ска и сев куп на ана ли за на кре ди  то спо соб
нос та на кли ен тот со од го ре на до лу (topdown) 
ана ли за на еко ном ски от сис тем. Се за поч ну ва 

од ма кро еко номија, еко ном ски по ли ти ки, ри
зик на земја, па се оди кон ана ли за на дејноста, 
кон ку рент нос та, компанијата и на крај на 
менаџментот. Пре ку при ме ри те за по одел ни 
деј но сти учес ни кот до би ва про дла бо че но зна
ење од фи нан сис ки те из веш таи и нив на прак 
тич на при ме на. Учес ни кот тре ба да ги со вла
да тех ни ки те на структуирање на кре дит. На 
крај од вто ри от мо дул учес ни кот тре ба да знае 
самостојно да на пра ви по сло же на и се оп фат
на кре дит на ана ли за и да струк ту и ра кре дит. 
Тре ти от мо дул има за цел да му овоз мо жи на 
учес ни кот стек ну ва ње на спе ци фич ни ве шти
ни за про цен ка на инвестиција, про ект и за ре
ша вање на про бле ма тич ни из ло же нос ти. При 
донесување на од лу ки за кредитирање учес ни
кот тре ба да ја има во пред вид и резервацијата, 
од нос но тро шо кот за бан ка та. Во овој дел учес
ни кот се за поз на ва со користење на ре зул та ти
те од кре дит на та ана ли за за креирање на ин те
рен сис тем на рангирање кој е ис то вре ме но и 
по мош на алат ка за пре смет ка на ре зер ва ци и
те. На крај од тре ти от мо дул учес ни кот тре ба да 
знае да ре ши ком плек сен про блем при ана ли
зи ра ње на кли ент; да ги со вла да спе ци фич ни те 
тех ни ки на дол го роч но то и про ект но то фи нан
сирање и да го од бра ни пред ме тот пред кре дит
но то те ло.

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.

Уписи на нови групи
започнуваат од 

септември 2016 година
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Де нес, меѓу развојните бан ки во 
Ев ро па и по ши ро ко во све тот 
по стои го ле ма раз но вид ност во 
нив но то работење. Раз ли ки те 
се јавуваат од тоа кој е ос но вач 

на бан ка та, која е цел та на основањето, 
со чии фи нан сис ки средст ва ра бо ти 
бан ка та (соп стве ни, при ба ве ни од па
за рот), има ме на цио нал ни и ре гио нал
ни раз војни бан ки, да ли фи нан си ра ат 
са мо при ват ни про ек ти SME, има бан
ки што фи нан си ра ат др жав ни про ек ти 
и од ло кал на та са мо у пра ва. 

Но, др жав ни те развојни бан ки има
ат за ед нич ки осо бе нос ти, од нос но 
слич  нос ти:

1. Уло га та на др жав ни те развојни 
бан ки е да го олес ни при ста пот до 
фи нан сии на ма ли те и сред ни те 
претпријатија.

2. Уло га та на промовирање на еко
ном ски от развој и зајакнување на 
кон ку рент ска та моќ на ма ли те и 
сред ни те претпријатија при из
воз.

3.  Развојните бан ки се еден вид ка та

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

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

Улогата на државните 
развојни банки е да го 

олесни пристапот до 
финансии на малите и 

средните претпријатија.
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Развојните банки се 
еден вид ка тализатор на 
стопанството, осо бено 
во време на глобални 
економски кризи.

ли за тор на сто панст во то, осо бе но 
во вре ме на гло бал ни еко ном ски 
кри зи.

4.  Фи нан си ра ат на дол ги ро ко ви со 
по вол ни ка мат ни стап ки.

5.  Фи нан си ра ат сек то ри за кои тра
ди ци о нал ни те бан ки или има ат 
мал ин те рес (земјоделство) или 
фрагментизацијата е тол ку го ле
ма што потенцијалните кли ен ти 
би има ле ви со ки тро шо ци за про
ви зии.

6.  Развојните бан ки најчесто се ос
но ва ни и се во соп ст ве ност на др
жа ва та.

Бидејќи спек та рот на деј ству вање 
на овие бан ки е мно гу опсе жен, тие 
има ат ис та ми си ја – развој, но и го лем 
дел свои осо бе нос ти, за тоа тре ба да 
при фа ти ме ед на дефиниција за нив.

За да не ма ме двоумење, по и мот 
др жав на развојна бан ка е де фи ни ран 
од стра на на Ев роп ска та комисија во 
но ем в ри 2014 го ди на. „Др жав на та 
раз вој на бан ка е пра вен субјект што 
про фе си о нал но се за ни ма ва со фи нан

сис ки ак тив нос ти, што има ман дат од 
др жа ва та и се за ни ма ва со развојни и 
про мо тив ни ак тив но сти.“

Во не кои земји од ЕУ развојните 
бан ки се успеш но рас прост ра не ти, 
на при мер во Германија, Шпанија и 
Италија, ка де што нив на та уло га е 
мош не добро при фа те на.

Во Македонија, Ма ке дон ска та бан
ка за под дрш ка на развојот – МБПР е 
ос но ва на во 1998 го ди на и успеш но 
ра бо ти во под дрш ка на ма ли те и сред
ни те претпријатија. Из воз ни те ком
па нии и ком па ни ите од при мар но то 
земјоделство и пре ра бо ту ва чи те на 
хра на се во фо ку сот на бан ка та. Бан
ка та со по го ле ма ак тив ност е при сут
на од 2009 го ди на по гло бал на та фи
нан сис ка кри за, со че ти ри кре дит ни 
ли нии од ЕИБ во вкуп на ви си на од 
350 ми ли о ни ев ра. Со овие зна чи тел
ни средст ва е фи нан си ран ре ал ни от 
сек тор за но ви ин вес ти ции, ка ко и за 
сред ства за те ков но работење и за чу
ву ва ње на лик вид нос та.

Во Ев роп ска та унија има го ле ма 
раз но вид ност во по глед на ис то рис ко 

www.abit.edu.mk12

ПОДДРШКА



постоење, т.е. ко га се ос но
ва ни, и ак тив нос ти што 
ги вр шат на цио нал ни те и 
развојните бан ки. Та ка, во 
по го ле ми от дел на ЕУ има
ме развојни бан ки што по
сто јат веќе еден век, а по
но ви те ис тражувања на 
Ев роп ска та ко ми си ја по ка
жу ва ат де ка бро јот на овие 
бан ки е зго ле мен во по след ни те де сет 
го ди ни. До се га, са мо во две од нив, 
Грција и Мал та, не ма др жав ни бан ки 
(во про цес е нив но формирање).

Бит но е да наг ла си ме де ка во нај
го ле ми от дел др жав ни те бан ки ка ко 
ос нов на цел им е да ги фи  нан си ра ат 
ма ли те и сред ни те претпријатија. Ка
ко спо ред на ак тив ност, во го лем дел од 
нив раз вој ни те бан ки фи нан си ра ат и 
по ма ли во обем ин фра стру ктур ни про
ек ти, осо бе но во оп шти ни те.

Најразвиена струк ту ра на раз вој 
ни бан ки има Германија, која има 
ре гио нал ни развојни бан ки. Се која 
ре пуб ли ка има своја раз вој на бан ка. 
Од ор га ни за цис ки ас пект, секоја од 
овие развојни бан ки се ак тив ни и од
го ва ра ат на ре гио нал ни те ав то ри те
ти, на при мер NRW bank (North Rhine 
Wespha lia) дејствува во еден ре ги он. 

Слич на е состојбата и во 
Шпа ни ја, ка де што ре чи си 
во си те шпа н ски ре гио ни 
по стои најмалку по ед на 
развојна бан ка. Во Италија 
ситуацијата е ис то та ка 
мно гу добра. 

Дру ги те земјичлен ки 
на Ев роп ска та унија има ат 
најмалку по ед на развојна 

бан ка. Ир ска и Пор тугалија, по след ни 
во гру па та, ско ро има ат ос но ва ни др
жав ни бан  ки, ос но ва ни во по след ни те 
три го ди ни.

Во по след на та де ка да, а по себ но во 
по след ни те го ди ни, тен ден ци јата на 
по раст на бројот на овие бан ки е во 
по дем ка ко во Ев ро па, та ка и во свет
ски рам ки. Очи гле дна е нив на та уло га 
во це ло куп на та еко но мска ак тив ност. 
Во ситуација на фи нан сис ка кри за и 
гло бал на ре це сија, уло га та и при до не
сот на овие бан ки кон стабилизација 
и зачувување на лик вид нос та е мно
гу бит на. Развојните бан ки се до бар 
еко ном ски ин ст ру мент за под  дрш
ка на секоја на цио нал на еко номија, 
подобрување на кли  ма та за биз
нис, рас теж на вра бо те нос та, ка ко и 
подобрување на це ло куп ни от жи во
тен стан дард.

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.

Развојните банки 
најчесто се 

основани и се во 
сопственост на 

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

1Како менаџер за меѓународна 
соработка на престижната Ака де
мија за контролинг од Минхен, со 

Вашиот голем авторитет во светот на 
контролингот, на почетокот, можете 
многу да придонесете во напорите за 
донесување „knowhow“ од Германија 
и Австрија, тука во Македонија, 
преку организирање на заеднички 
едукативни контролингпрограми. 
Какви се Вашите размислувања по 
таа основа?

Сметам дека, особено Академијата 
за контролинг од Германија како осно
вач на контролингот и пионер во кон
тро лингот во земјите од германско 
го ворно подрачје, може да понуди 
нај добра практика за компаниите во 
Македонија. Од мое искуство, постојат 
два система, англоамерикански и 
централноевропски пристап на кон
тро линг, што очигледно е многу ус
пе шен, како што може да се види од 
различните приоди во различни зем
ји. Верувам дека, според начинот на кој 
се развиваше во нашата земја, кон тро

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

2На кој начин се врши трансфер 
на „knowhow“ во рамките на 
Академијата за контролинг од 

Минхен, а во согласност со стан дар
дите IGC?

Основачите пред повеќе од 45 го
ди ни почнаа со создавање на голема 
асо цијација, нарекувајќи ја ИЦВ (Ин
тернационална контролингасо ци
јација), што има 6.000 членови. На
шите основачи ја основаа, исто та ка, 
Интернационалната група за кон
тро линг (International Group of Con
trolling), обединувајќи ги големите 
институции од земјите на германското 
го ворно подрачје. Тоа претставува ши
рока соработка и со членовите кои 
стапуваат подоцна и во IMА – Ин
тернационалната асоцијација за смет
ко водствен менаџмент (International 
Management accounting Association) од 
САД. Оваа мрежа организира настани, 

Контролорите треба да ги продадат/презентираат бројките/извештаите 
на менаџментот, кој треба да донесе добри одлуки за бизнисот

ПРЕТСТАВУВА МАРКЕТИНГ НА 
СМЕТКОВОДСТВОТО

КОНТРОЛИНГОТ

Дипл. инж. Дитмар Пашер 
партнер, тренер и менаџер за 
Интернационалната програма на 
Академијата за контролинг од Минхен, 
Германија (Controller Akademie®)  
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Ние имаме еден голем 
збор „edutainment“, што 

доаѓа од „education“, 
се разбира, и 

„entertainment“

кон греси, каде што нови теми доаѓаат 
во опсегот на нашата работа, во нашите 
гле дишта. Кога ќе дојдеме до нови теми 
во контролинг веднаш организираме 
обу ки, семинари со експерти надвор 
од нашата мрежа и на тој начин „know
how“ најпрвин ни се појаснува нам, 
кои го имплементираме според стан
дар дите IGC, а подоцна го шириме во 
зем јите, во компаниите преку нашите 
обуки.

3Во кратки црти, како би ја тол
ку вале визијата и мисијата на 
Академијата за контролинг од 

Минхен?

Ние имаме еден голем збор „edu
tain ment“, 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
бе дуваме професионално „зна ење за 
контролори“ и економисти, од нос но 
за сите вработени во компании, што 
претставува целосна обука. На нај
ви сокиот менаџмент му е по треб но 
„контролингзнаење“, на кон тро ло ри
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.

4Дали сметате дека добриот кон
тро линг може да придонесе за 
организациски развој во маке

дон ските компании и да биде еден 
од клучните двигатели за развој 
на претприемништвото во нашата 
земја?

Да, ве ру вам де ка до бри от кон
тро линг прет ста ву ва успех за секоја 
компанија. Ин тер на ци о нал на та кон
тро лингасоцијација на пра ви и с тра
жу вање пред не кол ку го ди ни и до
ка жа де ка од сто от сто од успеш ни те 
ком па нии во земјите од гер ман ско то 
го вор но подрачје, 70% од нив има ат 
успеш ни сек то ри за кон тро линг. Тоа ја 
по твр ду ва ви со ка та по вр за ност меѓу 
кон тро лингсек то ри те и успеш нос та 
на компанијата.

5Колку доброто известување и ко
му никациите имаат влијание врз 
успешноста на малите и сред ните 

претпријатија?

Ова оди ра ка под ра ка со прет
ход но то прашање. Во таа смис ла, до
бри от кон тро линг во ди кон ус пеш на 
компанија. Де лот, од нос но об вр ска та на 
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Сметам дека, особено 
Академијата за 
контролинг од Германија 
како осно вач на 
контролингот и пионер 
во кон тро лингот во 
земјите од германско 
го ворно подрачје, може 
да понуди нај добра 
практика за компаниите 
во Македонија. 

На нај ви сокиот 
менаџмент му е по треб-
но „контролинг-знаење“, 
на кон тро ло ри 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.

сек то рот за кон тро линг е да ги ин тер п
ре ти ра, да ги ана ли зи ра из веш та и те и 
то гаш менаџментот на компанијата ос
мис лу ва на чи ни за дејствување на биз
ни сот по на та му. Ние, во Академијата 
за кон тро линг, се ко гаш ве ли ме де ка 
кон тро лин гот прет ста ву ва мар ке тинг 
на смет ко водст во то. По треб ни се из
веш таи, но на крајот на де нот по треб но 
е да се про да дат за клу чо ци те и из веш
та и те на менаџментот. 

6Дали постои силна врска меѓу 
сметководствениот систем во 
ком паниите и контролингот?

Во земјите од германското говорно 
под рачје, традиционално, постои од
военост помеѓу финансискиот и смет
ко водствениот секотор од една, и 
сек торите за контролинг, продажба, 
тре нинг и консалтинг, од друга 
страна.   Во последните години може 
да се забележи тренд на соработка и 
зближување на овие одвоени сек то
ри. Постои потреба од соработка, раз
ме на на информации, планирање. На 
пример, кога ќе има потреба од про це
на на вредноста на компанијата, по
треб но е да се знае и идниот проток на 
па рите. 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.

7Кои се основните функции на 
контролорот?

За ова прашање ќе ми треба цела 
недела. :) Секој што почнува да се за
нимава со контролинг во една ком
панија мора да ги знае бројките, а второ, 
според мене најзначајно, мо   ра да го 
познава бизнисот. Тука е разликата со 
сметководителите кои треба да ги знаат 
пресметките/број ки те, контролорите 
мо раат да ги гле да ат и процесите, лу
ѓе то, одлуките што се носат на основа 
на бројките. Ка ко што споменав и 
прет ходно, кон тролорите треба да ги 
продадат/пре зен тираат бројките/из
ве ш таите на менаџментот, кој треба 
да донесе добри одлуки за бизнисот. 
На крајот, сè се сведува на развојот на 
соработката со менаџментот и при фа

ќа ње на функ ци јата контролор како 
партнер на бизнисот.

8Дали зачленувањето на Ака де 
ми јата за банкарство и ин фор
матичка технологија (АБИТ) во 

меѓународната група на во деч ки
те контролингорганизации – Ин
тернационалната група за кон тро
линг (во која членува и Вашата 
Ака демија за контролинг од Минхен) 
го сметате како огромен чекор напред 
во промоција и стандардизирање на 
контролингпрофесијата во Ре пу бли
ка Македонија?

Прекрасно е тоа што АБИТ стана 
членка на IGC. Да се има организации 
како вашата во земјата што ја про мо
вира идејата за контролинг е фан тас
тич но, што значи дека вие ја следите 
на шата визија. Отсекогаш сме сакале 
концептот за контролинг да го ра ши
ри ме тука на европските земји каде 
што сте и вие.

9Што може да се очекува од пар
т нерството меѓу Академијата 
за банкарство и информатичка 

те хнологија и Академијата за кон
тролинг од Минхен? Кога да оче ку ва
ме Ваше гостување во Скопје? 

Вие, како клиенти, и компаниите 
во Македонија можете да очекувате 
нај добра практика кога се ра бо ти за 
контролингконцептот, кон тро линг
алат ките од една страна и размената на 
одлични искуства на интернационално 
ниво од друга стра на. Одлично е да 
направиме план, за следната година да 
ја посетиме Ма кедонија.
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1За 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 ,,know
how“ тука во регионот, преку со
здавање на неколку едукативни 
про грами на банкарско и на фи
нан сис ко поле?

Академија за банкарство на 
мало (РБА) е нов учесник во еду
ка цијата за банкарство на мало, 
како во Обе динетото Крал ство, 
та ка и во свет ски рамки. Јас се 
при клучив на лон дон ската група 
„Лаферти“ во 2007 го дина, што 
беше лидер во давање услуги за 
пре несување на напредно знаење 
и лидер за банкарство на мало во 
светски рамки, повеќе од три де
ка ди. Заедно со Мајкл Лаферти ја 
основавме Академијата за бан
карство на мало во 2011 го ди на, 
следејќи ги растечките и дол го
годишните барања на кли ен тите 
на интернационално ниво за 
професионална едукација и ква
ли фикација за банкарство на ма
ло. Нашите клиенти чувствуваа де
ка квалификациите што ги да ваа 

тра  ди ци оналните банкарски инс
ти  туции се застарени и базирани 
ге нерално на традиционалното 
бан карство од осумдесеттите го
дини на минатиот век, фо ку си
рано првенствено на кор по ра
тивно кредитирање.

2 Какво е вашето искуство во 
од нос на „knowhow“, ка ко 
спе ци јализирана обра зов на 

ин сти туција за бан кар ство на 
мало на Балканот до сега? Сте 
имале ли со ра бот ка со м а ке
донски банки или обра зовни ин
ституции и какви се вашите пла
нови на тоа поле за во иднина?

Во најширока смисла, бан
кар ството на мало е релативно 
мо дерен феномен. Корени на мо
дер ното банкарство мо жат се за
бе лежат уште во 15 и 16 век во 
Ита лија во деловните банки, што 
им служеле за поддршка на ло кал
ните трговци, како локално, така 
и на интернационално ниво. Со 
ра  зво јот на информатичката и ко
му  ни ка циската технологија во 20 
век и по растот на побарувачката 
на по тро шу вачите, се создаде мо
жно ст за ра звој на банкарството 
на мало, што слу жи за потребите 
на потрошувачите и ма лите и 
сред ните претпријатија.

3Какво е вашето мислење 
за влијанието што го има 
,,бан  кар ство то на мало“ врз 

бри танската ми кроекономија? 
Да ли сметате де ка би можело 
да биде двигател во ра зво  јот на 
прет приемништвото во на ша та 
земја?

Денес, банкарството на мало 
прет ставува движечка сила на 
бан  кар ство то, формирајќи го на ј
ва жниот сег мент од бан кар скиот 
систем во раз ви ениот свет и има 
значаен придонес во одржливоста 
на профитот на бан карскиот сек
тор и на реалната еко но мија. 
Во земјите во развој постои зго
ле мување на побарувачката за 

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

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

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

Обединетото Кралство е лидер 
во борбата за одвојување на 
банкарството на мало и на 
инвестициското банкарство
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банкарски услуги на мало и за 
по тро шувачите и малите и сред
ни те прет при јатија. Веруваме 
дека услугите на банкарството 
на мало ќе бидат до ми нантна 
ак тивност на банките во скора 
ид нина. Можеби термините 
„бан    карство“ и „банкарство на 
ма ло“ ќе бидат синоними, а ин
вес   тициското бан карство ќе се 
вра  ти на тоа да биде одво ена, по 
себна индустрија. Ова мо же би би 
било од најголем интерес за кли
ентите на банкарството на мало. 
Обединетото Кралство е ли дер во 
бор ба та за одвојување на бан кар
ството на мало и на ин вес ти цис
кото банкарство.

Уште од времето на глобалната 
фи нансиска криза, однесувањето 
и бан карската култура почнаа да 
се ис качуваат нагоре во агендата 
на кре а торите на глобалните по
литики. Пар ла ментарната ко ми
сија на Комисијата за банкарски 
стан дарди е основана во јули 2012 
година, за да спроведе истра га во 
врска со професионалните стан
дар ди и културата во банкарскиот 
сек тор на Обединетото Кралство.

4Како Вие, како извршен ди
рек тор, би ја дефинирале 
ви зијата на Академијата за 

банкарство на мало?
Ние веруваме дека целта на 

бан карството на мало е да ги оп
ти мизира приходите на луѓето во 
текот на нивниот живот и дека 
обез бедувањето на оваа услуга е 
света одговорност и право само на 
вис тински професионалци, кои 
се ко гаш ќе дејствуваат ети чки и 
во интерес на клиентите. Се пак, 
досега не беше возможно бан
карите на мало да достигнат един
стве на/уед на чена професионална 
ознака за бан карство на мало. Ака
де мијата за бан карство на мало е 
един ственото ин тернационално, 
еду кативно и про фесионално те

ло единствено опре делено за сер
ти фикација на бан кар ството на 
мало.

5Би ве замолил да ми ја обја
сни те важноста и по тре ба та 
од сер ти фи ка ци ја та за бан

карство на ма ло во свет ски рам
ки?

Наша мисија е да го про мо ви
ра ме бан карството на мало како 
ин  тер национална препознатлива 
про  фе си ја. Посветени сме на воз
диг нување на овластен банкар на 
мало (CRB) во препознатлив ин
дустриски стан дард, правејќи го 

возможен за ам би циозните бан
карски работници на светско ни
во, кои сакаат да се ис ка чуваат 
на горе во структурата на сер ти
фи кациската програма што ги по
ста вува највисоките стандарди на 
ети ка, едукација и совршенство 
на бан карството на мало за кли
ен тите. Наше достигнување е 
при  знавањето на банкарите на 
ма ло како про фе сио нален статус 
препознатлив во банкарското ра
бо тење. Денес, повеќе од 10.000 
бан кари во повеќе од сто земји се 
вклучени во сертификациската 
програма на РБА на банкарството 
на мало, работењето со картички 
и пла ќа њата. Нашата визија е 
за свет каде што банкарите на 
мало насекаде во светот се про фе
сионално едуцирани според сер
тифицирани стандарди, што го 
поминале испитот, се при држуваат 
кон кодексот за про фе сио нално 
однесување и етика, ги следат 
промените и се во кон тинуирана 
професионална еду ка ција.

6Како 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 
онлајнучење насекаде во светот, 
како и едукација во училници 
за корпоративни клиенти. Стан
дар дниот пат за да се дојде до 
сер тификатот е да се положат 
ис питите за секое од нивоата на 
про грамата: банкарство на мало I, 
банкарство на мало II и банкарство 
на мало III. Исто така, имаме 
за брзани програми со кои им 
даваме на кандидатите можност, 
по исклучок, да аплицираат за по
ла гање на испитите врз основа на 
претходното работно искуство.

7Кои се придобивките за Ре
пу блика Македонија, осо
бе но придобивките за на

ши те комерцијални банки, од 
мо жноста за воспоставување 
стан дарди и сертификација на 
про фесијата „банкар на мало“?

Огромно ни е задоволството 
што ја донесовме програмата на 
Ака демијата за банкарство на 
мало на Балканот, во соработка 
со Академијата за банкарство и 
информатичка технологија – Ско
п је. Наша цел е да работиме со 
ло кални партнери и ментори, 
ло кален тим едукатори, за да се 
оле сни начинот на учење на сите 
ни воа на нашата сертификациска 
про грама. Со ваква соработка, ве
руваме дека заедно можеме се ри
озно да влијаеме на иднината на 
банкарството на мало како ин
тернационална почитувана про
фе сија и дека ќе ја промениме 
ин дустријата. Горди сме што ја 
имаме поддршката на АБИТ за 
остварување на нашите це ли и 
заедно, со нетрпение, ги оче ку
ваме банкарите на мало од Ма
кедонија и од регионот да се при
клу чат на програмата РБА колку 
што е можно поскоро.

Можеби термините „банкарство“ 
и „банкарство на мало“ ќе бидат 
синоними, а инвестициското 
банкарство ќе се врати на тоа да 
биде одвоена, посебна индустрија
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Б
ан ки те вр шат фи нан сис ка ин
тер медијација пре ку при би ра
ње де по зи ти и ни вен плас ман 
кај бо ни тет ни ко ми тен ти и 
нив  ни про фи та бил ни про ек ти, 

ка ко своја ос нов на дејност, со тоа што 
за шти та та на средст ва та на де по нен
ти те прет ста ву ва при мар на об вр ска 
на бан ки те. Во таа на со ка, бан ки те не 
тре ба да пре зе ма ат не по треб ни ри зи
ци со кои би се за гро зи ла нив на та при
мар на об вр ска, од нос но за шти та та на 
ин те ре си те на де по нен ти те.

Кредитирањето и дру ги те об ли ци 
на фи нан сис ка под дрш ка на прав ни
те ли ца се пре по ра чу ва да се вр ши во 
со глас ност со кре дит на та по ли ти ка на 
бан ка та. Покрај кре дит на та по ли ти ка, 
ка ко стра теш ка опре дел ба на бан ка
та, во на со ка на кре дит но порт фо лио, 
не гов по раст, под дрш ка на од ре де ни 
дејности и/или про ек ти, кре дит на
та по ли ти ка на бан ка та прет ста ву ва 
највисок де ло вен акт што е суб ли мат 
на од дел ни те про це ду ри, по стап ки, 
упат ст ва, ин струк ции, кри те ри уми 
итн., со кои се ре гу ли ра ат си те ак
тив нос ти. Цел та на утврдувањето на 
фор мал на пи ша на кре дит на по ли
ти ка и по стап ки е обезбедување на 
јасни на со ки за вра бо те ни те во ор га
ни за цис ки те де ло ви што има ат кре
дит на функција, ли ца та со кре дит но 
овластување во бан ка та и кре дит ни от 
од бор на бан ка та, што ќе по мог не во 
одобрувањето кре ди ти на кли ен ти те 
на пру ден тен и про фи та би лен на чин, 
а во со глас ност со це ли те на бан ка та 
утвр де ни од стра на на ак ци о не ри те.

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

НА БАНКИТЕ
КРЕДИТНА ПОЛИТИКА

Илија Мирчевски, 
АБИТ тренер за кредитна анализа и 
главен координатор во сектор за кредитирање на стопанство  
Комерцијална банка а.д. Скопје
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Во определувањето 
на ка мат на та стап ка 
бан ка та ги има пред вид 
ка мат ни те стап ки што 
ги пр име ну ва ат дру ги те 
кон ку рент ски бан ки на 
па за рот, но и покрај тоа 
ка мат ни те стап ки во ни-
е ден случај не мо жат да 
би дат утвр де ни на ни во 
по нис ко од це на та на из-
во ри те на средст ва.

Најважен по еди не чен фак тор при 
одобрување на кре ди ти те е из во рот 
на от пла та та

На со ки те на по ли ти ка та што го ре
гу ли ра ат одобрувањето на кре ди ти те 
е по треб но пра вил но да ги де фи ни ра
ат кри те ри уми те за одобрување из ло
же ност кон кли ен ти те. За тоа, бан ка та 
пр венст ве но тре ба да одоб ру ва фи нан
сис ка под дрш ка на прав ни ли ца од Ре
пуб ли ка Македонија, а во со глас ност 
со за кон ски те про пи си и во слу ча и те 
ка де што е воз мож на оце на та на кре
дит ни от ри зик и на прав ни ли ца со 
се диш те над вор од територијата на 
др жа ва та, почитувајќи го на че ло то 
на при фат лив и пре сме тан ри зик на 
кли ен тот. Најважен по еди не чен фак
тор при одобрување на кре ди ти те е 
из во рот на от пла та та. Во мо мен тот на 
поднесувањето на кре дит но то барање, 
ко рис ни ци те на кре ди ти те би тре ба ло 
да рас по ла га ат со де та лен и ост вар лив 
план за от пла та и јасно пре поз нат лив 
из вор за от пла та. Се ко гаш ко га е мож
но, тре ба да по стои се кун да рен из вор 
за от пла та на дол гот, што ќе ѝ овоз мо
жи на бан ка та ал тер на ти вен из лез од 
трансакцијата. Во оваа на со ка тре ба да 
се на спо ме не де ка обезбедувањето се
ко гаш тре ба да се сме та ка ко се кун да
рен фак тор при одобрувањето на кре

дитот. Обезбедувањето са мо по се бе, 
при не спо соб ност за остварување на 
го то вин ски тек, е не до вол но да се овоз
мо жи одобрување на кре дитот. Покрај 
оце на та на го то вин ски от тек на ко рис
ни кот, бан ка та тре ба да го оце ни и ка
пи та лот на ко рис ни кот. По пра ви ло, 
ко рис ни кот го ко рис ти соп ст ве ни от 
па ри чен ка пи тал за на бав ка на ос нов
ни средст ва, а по тоа бан ка та учест ву ва 
во финансирањето на трансакцијата. 
Со ог лед на тоа што ос но вач ки от ка пи
тал мо же да би де не до во лен за на пла та 
на дол го ви те на компанијата најчесто 
ќе се ба ра до пол ни тел но обезбедување 
за кре ди ти те.

Ка мат ни те стап ки во ни е ден случај 
не мо жат да би дат утвр де ни на ни во 
по нис ко од це на та на из во ри те на 
средст ва

Бан ка та ги фор ми ра и ги со об ра зу
ва ка мат ни те стап ки во за вис ност од: 
ме сеч ни от по раст на тро шо ци те на 
жи вот, ес конт на та стап ка, ка мат на та 
стап ка на благајничките за пи си, кре
дит ни от и па зар ни от ри зик (кур сен, 
ка ма тен и ли вид но сен ри зик). Струк
ту ра та на це на та на кре ди ти те, од
нос но на ак тив на та ка мат на стап ка е 
след на та:
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Во по след ни те не кол ку 
го ди ни, во рам ки те на 

работењето со прав-
ни те ли ца осо бе но при 

кредитирањето, сè 
по ак ту ел ни ста ну ва ат и 

прашањата за еко лош ки 
и социјални ри зи ци и 

нив но интегрирање во 
рам ки те на кре дит на та 

по ли ти ка на бан ки те. 
От ту ка, еко лош ка та и 

социјална по ли ти ка на 
бан ки те тре ба да го де-
фи ни ра на чи нот на кој 
бан ка та ќе ја при ме ни 
во прак ти ка та својата 
за лож ба да ја про мо-
ви ра од р ж ли вос та на 

жи вот на та сре ди на и на 
социјалната за шти та.

Еко лош ка та и 
социјална по ли ти-

ка на бан ки те

• це на на из во ри те на средст ва (тро
шо кот на средст ва та, при мар ни 
из во ри – де по зи ти и се кун да рен 
из вор – меѓубанкарски кре ди ти и 
позајмици),

• пла ни ран про фит (це на на трај ни
от ка пи тал),

• це нов на ком по нен та за покривање 
на ри зи кот (издвојувања за ре зер
ва ции за потенцијални за гу би по 
плас ма ни),

• ад ми нист ра тив ни тро шо ци,
• тро шо ци за сервисирање на тран

сак ци и те (стап ка на за дол жи тел
на ре зер ва).

Во определувањето на ка мат на та 
стап ка бан ка та ги има пред вид ка мат
ни те стап ки што ги пр име ну ва ат дру
ги те кон ку рент ски бан ки на па за рот, 
но и покрај тоа ка мат ни те стап ки во 
ни е ден случај не мо жат да би дат утвр
де ни на ни во по нис ко од це на та на из
во ри те на средст ва.

Ка ко стра теш ка опре дел ба на бан
ка та, а за ра ди обезбедување ди вер
зи фикација на ри зик на кре дит но то 
порт фо лио осо бе но значајно е да се 
утвр дат со од вет ни ли ми ти за кон
цент ра ции на кре дит но то порт фо лио: 
сто пан ски дејности, гео граф ска рас
прост ра не тост, ти по ви про из во ди, по
еди не чен кли ент/гру па на по вр за ни ли
ца, роч ност, ин ст ру мен ти на кре дит на 
за шти та (обезбедување), ва лу та/из нос 
на кре дит (кре дит на из ло же ност), за
кон ски ли ми ти (со глас но За ко нот за 
Бан ки на РМ) итн.

Про це сот на одобрување на кре дит
на из ло же ност за ви си, пред сè, од ор
га ни за цис ка та по ста ве ност на секоја 
од бан ки те, но во суш ти на та е добро 

кон ци пи ран про цес што е по треб но 
да овоз мо жи спроведување на кре
дит на та функција на бан ка та, пре ку 
финансирање на при фат лив про ект, 
со ми ни ма лен ри зик, а при фат ли во 
ни во на про фи та бил ност за бан ка та. 
Во ис то вре ме, тре ба да овоз мо жи и 
информирање на од ре де ни те ни воа 
на одлучување во бан ка та за носење 
на пра вил на од лу ка со почитување на 
за кон ски те про пи си. На овој на чин се 
ост ва ру ва кре дит на та дејност на бан
ка та, со од ве тен про фит, ми ни ма лен 
ри зик и за до вол ни кли ен ти. Во про
дол же ние е да ден гра фич ки при каз за 
про це сот на одобрување на кре дит на 
из ло же ност:

Не рас кин лив дел од про це сот на 
кредитирање е кре дит на та ана ли за 
за кли ен ти те

Цел та на кре дит на та ана ли за е 
да се су ми ра ат по да то ци те за кли ен
тот, не го ви от историјат, де лов но ис
куст во, од но си со бан ки те и ба ра ни
от кре дит. Кре дит на та ана ли за мо ра 
да би де јасна и се оп фат на и тре ба да 
утвр ди на ме на и из нос на кре дитот, 
спо соб нос та на ко рис ни кот да го от
пла ти кре дитот, обезбедувањето на 
кли ен тот, проекција на спо соб нос та 
на кли ен тот да ги сер ви си ра глав
ни ца та и ка ма та та од ост ва ре ни от 
„cash flow“ и про це на на не го ва та 
спо соб ност да го ре фи нан си ра дол
гот и це ло куп на фи нан сис ка ана
ли за на работењето на кли ен тот. 
От ту ка, по треб но е во кре дит на та 
ана ли за да се оп фа тат повеќе по да
то ци и еле мен ти за кли ен тот и не го
ви те ак тив нос ти за да мо же бан ка та 
да до бие по ком плет на сли ка за не го.

Ка ко ос нов ни и позначајни еле
мен ти на кре дит на та ана ли за за 
кли ен тот се издвојуваат: по да то ци 
за по след на класификација на кли
ен тот во бан ка та, оп шти по да то ци и 
историјат за кре ди то ба ра те лот, па
зар ни и сек тор ски ин фор ма ции, пре
глед на по вр за ни субјекти, кре дит ни 
про вер ки, по да то ци за де нар ски и 
де виз ни смет ки, опис на барањето, 
ко ла те рал и обезбедување, из вор и 
струк ту ра на от пла та на кре ди ти те, 
це на (ка мат на стап ка и провизија), 
де лов на и фи нан сис ка ана ли за, ана
ли за на кур сен ри зик, ана ли за на ка
ма тен ри зик, за клу чок и пред лог.

Графикон: кре дит на  ана ли за
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...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

УПРАВУВАЊЕ
СО ПАЗАРНИТЕ РИЗИЦИ 

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

Ф
ункцијата за упра ву ва
ње со ри зи ци е на ј зна
чај ната ком по нен та во 
хи ер ар хи ја та на од бран
бе  ни от ме ха ни зам на 

бан  ки те во од  нос на ри зи ци те со 
кои се со очу ва ат во рам ки те на сво е
то работење. Ка ко так ва, прет ста ву
ва клу чен сег мент во ком плек с на та 
струк  ту ра на упра  ву вањето со бан ки
те, на на чин што овоз мо жу ва про ак
тив но сле дење на биз нисфунк ци и те 

со цел ефи кас но идентификување, 
оце ну вање и мерење на постојната 
и потенцијалната из ло  же ност на 
спе ци фич ни те ри зи ци. Во таа на 
со ка, крајната цел на функ ци
ја та за управување со ри зи ци е 
ми нимизирање на постојната и по т
ен ци јалната из ло же ност на кон крет
ни те ри зи ци, а со единст вен им пе ра
тив – спречување на настанување на 
за гу би и не га тив ни ефек ти врз ка пи
та лот на бан ка та.

Иа ко глав ни от фо кус на упра ву
вањето со ри зи ци те тра ди ци о нал но 
е ста вен на управувањето со кре  дит
ни от ри зик, се пак имајќи ги пред вид 
си те ог ром ни не оче ку ва ни не га тив
ни ефек ти на па зар ни те варијабли 
врз работењето на бан ки те во по
след ни те 20ти на го ди ни, ка ко на 
меѓународните фи нан сис ки па за ри, 
та ка и во до маш ни от фи нан сис ки 
сис тем, управувањето со па зар ни те 
ри зи ци ста на еден од најзначајните 
при ори те ти во бан кар ско то работење 
имај ќи ги пред вид си те ог ром ни не
оче ку ва ни не га тив ни ефек ти на па
зар ни те варијабли врз работењето на 
бан ки те во по след ни те 20ти на го ди
ни.

От ту ка, веројатноста да на ста не 
за гу ба за бан ки те пре диз ви ка на од 
про ме ни те на па зар ни те варијабли, 
ка ко и по тре ба та за мерење на 
потенцијалниот ефект на так ви от 
ри зик врз ви си на та на соп ст ве ни те 
средст ва и до бив ка та на бан ки те, го 
пра ви управувањето со па зар ни те ри
зи ци вис тин ски пре диз вик, при што 
нив но то управување ста на еден од 
најзначајните при ори те ти во бан кар
ско то работење.

Потенцијалната про ме на на ре
фе рент ни те и па зар ни те ка мат ни  
стап ки, потенцијалната мож ност за 

М-р Стефан Николиќ, 
АБИТ тренер за CRM и директор на 
дирекција за управување со ризици
Стопанска банка а.д. Скопје 
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Asset Liability Manage-
ment прет ста ву ва про цес 
пре ку кој бан ки те ги 
упра ву ва ат би лан си те на 
состојба со цел да овоз-
мо жат остварување на 
по ефи кас ни сценарија за 
ре а лен по зи ти вен ефект 
врз про фи та бил нос та и 
ка пи та лот, а во ед но да 
ги ан ти ци пи ра ат и да 
ги спре чат не га тив ни те 
па зар ни ефек ти.

про ме на на вред нос та на ва лу т ни те 
па ро ви из ра зе на пре ку апрецијација 
или депрецијација на од ре де на ва лу
та во од нос на дру ги те ва лу ти, ка ко 
и не оче ку ва но то повлекување на де
по зит ни те штед ни вло го ви од стра на 
на де по нен ти те ги пра ви бан ки те ис
клу чи тел но ран ли ви на влијанието 
од па зар ни те ри зи ци. От ту ка, упра
ву вањето со ка мат ни от, ва лу т ни от и 
лик вид нос ни от ри зик е исклучително 
значајно за ефи кас но функционирање 
на бан ки те.

Asset liability Management е кр сто пат 
помеѓу стра те гис ко то планирање на 
бан ки те и управувањето со ри зи ци
те во бан ки те 

Имајќи пред вид де ка порт фо ли
о то за тргување во ма ке дон ски от 
бан кар ски сек тор е не зна чи тел но, 
функцијата за управување со ри зи
ци те пре ку се оп фат на вос пос та ве на 
кул ту ра за ри зик на си те ни воа од 
работењето на бан ки те ги ан ти ци пи ра 
так ви те не га тив ни па зар ни движења 
и пре ку пресметување на оче ку ва
ни те и предвидување на не оче ку ва
ни те за гу би со имплементација на 
ефи ка сен сис тем на Asset Liability 
Management го ми ти ги ра постојниот и 
потенцијалниот не га ти вен ефект врз 

бан кар ски те ак тив нос ти.
Asset Liability Management прет

ста ву ва про цес пре ку кој бан ки те ги 
упра ву ва ат би лан си те на состојба со 
цел да овоз мо жат остварување на по
ефи кас ни сценарија за ре а лен по зи ти
вен ефект врз про фи та бил нос та и ка
пи та лот, а во ед но да ги ан ти ци пи ра ат 
и да ги спре чат не га тив ни те па зар ни 
ефек ти. Asset liability Management ба
зи ра на со од вет ни мо де ли што им 
овоз мо жу ва ат на бан ки те да ги ме
рат и да ги сле дат ри зи ци те и со тоа 
да обез бе дат со од вет ни стра те гии за 
нив но управување. От ту ка, Asset lia
bility Management е кр сто пат помеѓу 
стра те гис ко то планирање на бан ки те 
и управувањето со ри зи ци те во бан
ки те и ка ко так ва го ба лан си ра од но
сот помеѓу толеранцијата за ри зик и 
биз нисце ли те на бан ки те. При тоа, 
ефек тив на та тех ни ка Asset Liability 
Management има цел да упра ву ва со 
во лу ме нот, го ле ми на та, роч нос та, сен
зи тив нос та на про ме на на ка мат ни 
стап ки, ква ли те тот и лик вид нос та на 
средст ва та и об вр ски те ка ко це ли на, та
ка што да се до бие при фат лив од нос ри
зик/до бив ка. Ка ко ти пич ни ри зи ци на 
про це сот Asset Liability Management се 
лик вид нос ни от, ка мат ни от и ва лу т ни
от ри зик, при што ка ко так ви се пред
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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.

мет на це лос на ана ли за и суш тин ска 
раз ра бот ка во рам ки те на про гра ма та 
АБИТ „Сер ти фи ци ран Risk Manager“, 
опфаќајќи ги најсовремените ас пек ти, 
мо де ли и тех ни ки на управување со 
овие ри зи ци.

Имајќи ја пред вид ком плек с нос та 
на тех ни ка та Asset Liability Manage
ment, нејзиното познавање прет ста ву
ва вис тин ска при до бив ка во знаењето, 
во управувањето со ри зи ци те и, ге не
рал но, во управувањето со бан ки те ка
ко фи нан сис ки ин сти ту ции.

За да се про мо ви ра крат ко роч на та 
от пор ност на лик вид нос ни от ри зи
чен про фил на бан ки те, Ко ми те тот 
во Ба зел ја кре и ра ше „Стап ка та 
на по кри е ност на лик вид нос та“ 
(Liquidity Coverage Ratio – LCR)

Во таа на со ка, свет ска та фи нан сис ка 
кри за од 2008 го ди на кре и ра ше по тре
ба за но ви пра ви ла за управување со 
лик вид нос та на бан ки те ка ко ре зул тат 
на нив на та то гаш на пре ку мер на за
вис ност од крат ко роч но финансирање 
и немање на до во лен обем на лик вид
ни средст ва за да се ис пол нат об вр ски
те при од ли ви за вре ме на пе ри о ди на 
стрес. За да се про мо ви ра крат ко роч на
та от пор ност на лик вид нос ни от ри зи
чен про фил на бан ки те, Ко ми те тот во 
Ба зел ја кре и ра ше „Стап ка та на по кри
е ност на лик вид нос та“ (Liquidity Cover
age Ratio – LCR). Овој стан дард е на со чен 
да обез бе ди бан ки те да има ат аде кват
но ни во на ви со кок ва ли тет ни лик
вид ни средст ва (High Quality Liquid As
sets – HQLA), што се со стои од па рич ни 
средст ва или средст ва што мо жат да се 
кон вер ти ра ат на па за ри те во па рич ни 
средст ва со ми ни мал на или без за гу ба 
во вред нос та, за да мо жат да се обез бе
дат по тре би те за лик вид ност за 30днев
но то лик вид нос но стрессце на рио. Од 
дру га стра на, ка ко мер ка на дол го роч
на струк тур на лик вид ност, Ко ми те тот 
во Ба зел ја кре и ра ше „Стап ка та на не то 
ста бил ни из во ри на финансирање“ (Net 
Stable Funding Ratio – NSFR), што обез бе
ду ва покривање на роч на та не усог ла се
ност на ак тив ни те и па сив ни те по зи
ции на бан ки те, из ра зе на пре ку од но сот 
на рас по лож ли ви те ста бил ни из во ри 
на финансирање и по треб ни те ста бил
ни из во ри на финансирање. Ефи кас но
то управување со по зи ци и те од ак ти ва
та и па си ва та на ма ке дон ски те бан ки ќе 
зна чи и исполнување на кри те ри уми те 

во вр ска со овие лик вид нос ни по ка за
те ли, што ге не рал но ќе би де пре диз вик 
со глас но оче ку ва на та имплементација 
што сле ду ва, но не и про блем, имајќи ја 
пред вид ге не рал но ви со ка та ква ли тет
на лик вид ност на ма ке дон ски те бан ки 
из ра зе на пре ку пр вок лас ни хар тии од 
вред ност.

Од дру га стра на, ри зи кот од про ме
на на ка мат ни те стап ки зна чи тел но 
влијае врз про фи та бил нос та из ра зе на 
пре ку ка мат ни от не топри ход, ка ко и 
врз еко ном ска та вред ност на ка пи та
лот на бан ки те. Во таа на со ка, ма ке
дон ски те бан ки тре ба да про дол жат 
со својата про ак тив на ка мат на по ли
ти ка и пре ку аде кват но управување 
со ка ма то нос ни те по зи ции од ак ти ва
та и па си ва та да го на ма лат не га тив
ни от ефект од ри зи кот на прео це н  
ка на ка мат ни те стап ки и ри зи кот 
на кри ва та на при нос про из ле зе ни 
од про ме на та на ре фе рент ни те ка
мат ни стап ки. Са мо пре ку ефи ка сен 
Asset Liability Management, креирајќи 
би ланс на струк ту ра на ка ма то нос ни 
по зи ции во рам ки те на кои про це
не то то времетраење на ак ти ва та и 
па си ва та на бан ки те ќе се по стиг не 
да би дат ед нак ви – ефек тот на про
ме на на ка мат ни те стап ки врз еко
ном ска та вред ност на ка пи та лот ќе 
би де со од вет но хеџиран. Со од вет ни
те стрессценарија со аплицирање на 
стан дард ни па ра лел ни, ка ко и не па
ра лел ни ка мат ни шо ко ви, ги пра ват 
ма ке дон ски те бан ки под гот ве ни за 
митигирање на овој ри зик.

Од ас пект на управување со ва лу
т ни от ри зик, постојниот фик сен де
ви зен курс на де на рот во од нос на 
ев ро то сам по се бе зна чи и од ре де но 
митигирање на овој ри зик, имајќи 
ја пред вид „евроизацијата“ во ма ке
дон ски от фи нан сис ки сис тем, ка ко и 
доминирањето на ев ро то во ва лу т на та 
струк ту ра на ма ке дон ски те бан ки, по
ра ди што ефек тот на за гу би од про ме на 
на меѓувалутни кур се ви (кур с ни раз
ли ки) ге не рал но е мно гу мал. От ту ка, 
ма ке дон ски те бан ки тре ба да про дол
жат со оптимизација и балансирање 
на својата ва лу т на струк ту ра на на чин 
на кој ќе ја од р жат својата аг ре гат на 
де виз на позиција во рам ки те на ре
гу ла тор ни от ли мит и пре ку ефи ка сен 
Asset Liability Management ќе ги ми ни
ми зи ра ат потенцијалните ефек ти од 
не га тив ни те кур с ни раз ли ки.
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Воспоставување, организација, управување 
со функцијата за контрола на усогласеноста 

COMPLIANCE FUNCTION 

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 мно гу де фи ни ции за 
кон тро ла та на усог ла се ност 
(compliance) во ком па ни и
те, од нос но не по стои ед на, 
единст ве на, бук вал на, оп што 

при фа те на дефиниција, но до кол
ку мо жам да из би рам, би ја из д во ил 
след на та: „...постигнување на де лов
ни те це ли во со глас ност со ва жеч ка
та ре гу ла ти ва, ети ка та и мо рал ни те 
прин ци пи...“

Функцијата на кон тро ла на усог ла
се ност (Compliance function), во за вис
ност од го ле ми на та на компанијата 
или од свес нос та на менаџментот, 
мо же да ја из вр шу ва ли це за кон тро
ла на усог ла се ност – „Compliance Of
ficer“ или таа да би де ор га ни зи ра на 
во де лов на еди ни ца (од дел, служ ба, 

сек тор, цен тар, дирекција...). Со ова 
се зајакнува compliance функцијата и 
се по стиг ну ва по ви со ко ни во на кон
ти ну и ра но усог ла се но работење на 
компанијата.

Compliance функцијата во бан ки те, 
што во гло бал ни рам ки е вос пос та ве
на пред де се ти на го ди ни, прет ста ву ва 
кор по ра тив но дејствување во на со ка 
на менаџирање на ри зи кот од не усог
ла се ност (кон тро ли ра но управување, 
кон ти ну и ра но намалување или не
го во избегнување), од нос но на крат
ко, се гри жи за це ло куп на та усог ла
се ност на бан ка та со за кон ска та и 
под за кон ска та ре гу ла ти ва (до маш на 
и меѓународна), бан кар ски те прак ти
ки и стан дар ди те, да ва на со ки за (и 
го мо ни то ри ра) имплементирањето 

Игор Митровски, 
АБИТ тренер за CCS и раководител на 
служба за усогласување со прописите 
и информативна сигурност
НЛБ банка а.д. Скопје
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на ре гу ла тор ни те про ме ни во ин
тер ни те по ли ти ки и про це ду ри на 
бан ка та, вр ши обу ки на вра бо те ни те 
и, се ка ко, го со ве ту ва менаџментот 
на бан ка та во вр ска со compliance 
или noncompliance те ми. Усог ла
се нос та со ре гу ла ти ва та, пра ви ла
та и стан дар ди те мно гу по ма га во 
одржувањето на уг ле дот на бан
ка та, а со тоа и исполнувањата на 
очекувањата на нејзините кли ен ти, 
па за рот и оп штест во то ка ко це ли на.

Во Македонија, со цел да се по
ста ви прав на и ре гу ла тор на рам ка 
за compliance функцијата, нејзиното 
воспоставување во бан ки те по чна 
официјално со про ме на та на за кон
ска та и под за кон ска та ре гу ла ти ва 
во 2007 го ди на, по точ но со За ко нот 
за бан ки те (Служ бен вес ник, бр. 
67/07) и Од лу ка та за ос нов ни те на

че ла и прин ци пи на кор по ра тив
но то управување во бан ка (Служ
бен вес ник, бр. 159/07). Во За  ко нот, 
функцијата compliance e офи ци ја ли
зи рана ка ко „Кон тро ла на усог ла се
нос та на работењето на бан ка та со 
про пи си те“ во член 99, со кој се за дол
жу ва ат управ ни те од бо ри на бан ки те 
да име ну ва ат ли це или да ор га ни зи
ра ат служ ба за кон тро ла на усог ла се
ност. Во ис ти от член се на ве де ни и 
оп шти те од го вор нос ти на compliance 
функцијата (ли це то, од нос но служ ба
та), ка ко и нив ни те пра ва и над леж
нос ти. Еден вид дообјаснување на 
com pliance функцијата, за ко но да вец
от го прет ста ву ва во под за кон ски от 
акт (Од лу ка та), ка де што во гла ва 4 ја 
прет ста ву ва compliance функцијата, 
ри зи кот од не усог ла се ност, де тал
ни на со ки за функционирање, упра

Без раз ли ка на ор га ни за цис ка та по ста-
ве ност, пре суд но за функционирањето 
на compliance е воспоставувањето на т.н. 
compliance кор по ра тив на кул ту ра (corpo-
rate compliance culture). Таа тре ба да би де 
по прин ци пот Top-Down, од нос но од топ-
менаџментот да се про па ги ра кон вра бо-
те ни те во бан ка та етич ко то и усог ла се но то 
работење. Топ-менаџментот тре ба да би де 
све сен за тоа де ка усог ла се нос та на бан ка-
та со нејзините по ли ти ки и про це ду ри, за ко-
ни и стан дар ди, сил но то и ефек тив но кор-
по ра тив но управување, се сме та за клуч но 
во постигнувањето про фит. Менаџмент-
под дрш ка та во воспоставувањето на кор-
по ра тив на та compliance кул ту ра е ман-
да тор на ал ка во синџирот на успех кај 
бан ки те. Во ова мо дер но и тур бу лент но 
вре ме, согледувајќи ги и го ре на ве де ни те 
пре ду с ло ви, го лем пре диз вик прет ста ву ва 
управувањето со compliance функцијата, 
од нос но ра бот но то мес то Chief Compliance 
Officer – CCO. По ста ве ни те за кон ски об вр-
ски и над леж нос ти, ка ко и го ле ми от опсег 
на ра бот ни за да чи, сè повеќе по ба ру ва ат 
Chief Compliance Officer да би де во C-Level 
на менаџмент во бан ки те. 

COMPLIANCE 
КОР ПО РА ТИВ НА КУЛ ТУ РА 
(corporate compliance culture).

www.abit.edu.mk 29

БАНКИ



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

ву вање и над зор над compliance 
функцијата. Почитувајќи ги овие 
ре  гу ла тор ни барања и пра ви ла, се 
по  ста ву ва прашањето, ка де да се 
по ста ви, во ор га ни за цис ка та ше ма, 
compliance функцијата?

Ед но е си гур но, compliance функ
ци јата по треб но е да би де не за вис
на од дру ги те функ ции и тре ба ди
рект но да из вес ту ва до по ви со ки от 
менаџмент на бан ка та, што зна чи 
тре ба да би де вед наш под управ ни от 
од бор. Но, све до ци сме на раз лич ни 
при ме ни на овие на со ки и пра ви ла, 
па та ка compliance функцијата мо
же ме да ја срет не ме ка ко самостојна 
де лов на еди ни ца под управ ни от од
бор на бан ка та, во рам ки те на прав
ни от сек тор, сек то рот за управување 
со ри зи ци или, пак, под ге не рал ни
от секретаријат на бан ка та. Сè до де
ка се ис пол не ти за кон ски те барања 
и пра ви ла за ра бо та на compliance 
функцијата, секој од овие мо де ли 
на организација мо же да се ко рис
ти со сво и те ма а ни и пред нос ти во 
функционирањето, а се пак прак ти
ка та по ка жу ва и го од би ра мо де лот 
на самостојно, ди рект но дејствување 
под управ ни от од бор.

Мал ку повеќе за опсе гот на ра
бо та (scope), до кол ку compliance 
функцијата ја пер ци пи ра ме пре ку 
управување со ри зи ци, во неа (мо
жат да) спаѓаат: ри зик од не усог ла се
ност со ре гу ла ти ва та (regulatory com
pliance), спечување на перење па ри 
(antimoney laundry), ин фор ма тив на 
си гур ност (information security), ка
ко и за шти та та на лич ни те по да то
ци (personal data protection). Со цел 
покривање на си те овие ри зич ни 
подрачја на работење (што се раз гра
ну ва ат по на та му на мно гу по де тал ни 
ри зи ци и об лас ти на ра бо та). CCO мо
ра да би де „опре мен“ со аде ква тен ка
дар, ка ко и со ко рес пон ди рач ки соф т
вер ски алат ки, пре ку кои ќе се сле дат, 
мо ни то ри ра ат и тес ти ра ат ри зи ци те, 
што е и ед на од ос нов ни те об вр ски на 
compliance функцијата. Вра бо те ни те 
(compliance officers), есенцијални за 
пра вил но функционирање на com
pliance, обич но ва жат за вра бо те ни 
со ши рок спек тар на знаења (во си те 
го ре на ве де ни до ме ни на ри зик), се 
ка рак те ри зи ра ат со про ник ли вост 
во работењето, ин вен тив ност во 

пронаоѓање на со од вет ни решенија 
за бан ка та, спо соб ни да убе ду ва ат и 
да со гле ду ва ат ре ше ние во си те про
бле ми и мож ни про бле ми/ри зи ци 
во си те решенија. Ту ка на стап у ва и 
најголема уло га има менаџерот, од
нос но CCO, да ги упра ву ва и да ги 
над гле ду ва ак тив нос ти те на сво и те 
compliance officers (пре ку креирање 
на compliance по ли ти ка, пла но ви за 
обу ки и кон тро ли), кон ти ну и ра но да 
го по диг ну ва ни во то на compliance 
функцијата во кор по ра тив на та пи
ра ми да, да ја ин вол ви ра compliance 
функцијата во визијата/стратегијата/
мисијата на бан ка та.

За по ква ли тет на имплементација 
на compliance по ли ти ка та, во вре
ме на дигитализација, елек трон ски 
тран сак ции, ди ги тал ни ва лу ти, ди
ги тал ни па рич ни ци, ком плек с ни 
на па ди кон ин фор ма тив ни те сис те
ми на бан ки те, мо бил но бан кар ст во, 
про бле ма тич ни сценарија за перење 
па ри итн., на CCO по треб ни му се мо
дер ни соф т вер ски алат ки за следење 
на ри зи ци те од не усог ла се ност, сис
те ми за ра но откривање на из ма ми, 
потенцијални упа ди во сис те ми
те, ка ко и соф т ве ри за ре гу ла тор но 
известување и ана ли за на го ре на ве
де ни те ри зи ци. Се то ова, ме на ве ду
ва да ја ци ти рам по зна та та ки нес ка 
клет ва (The Chinese Curse) – „Нека 
живеете во ин те рес ни времиња “, па 
ин те рес но то вре ме е ту ка, пред нас, 
пол но со пре диз ви ци, но и со ри зи ци, 
за тоа ту ка е compliance функцијата, 
под гот ве на да се со очи со нив.
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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

Стратегијата и 
развојниот план во Ох-
рид ска бан ка Со си е те 
Же не рал се из ра бо ту-
ва ат за пе ри од од три 
го ди ни.С

тра теш ко то планирање е сис
тем ски на чин на донесување на 
стра теш ки од лу ки, за оства ру ва
ње на ос нов на та визија и по ста
ве ни те це ли на бан ка та за ид

ни от развој и по раст, пре ку креирање 

по ли ти ки и планирање ре сур си за 
нив но остварување. Стратегијата и 
развојниот план во Ох рид ска бан ка Со
си е те Же не рал се из ра бо ту ва ат за пе
ри од од три го ди ни. Про це сот на нив
но следење и преоценување се од ви ва 

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

СТРАТЕШКО УПРАВУВАЊЕ 
СО КРЕДИТНИОТ РИЗИК
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Изготвувањето на 
стратегијата и про ек ци и-
те за кре дит ни от по раст 
и управување со кре-
дит ни от ри зик опфаќа 
не кол ку фа зи

ре дов но на го диш но ни во, врз ос но ва 
на про ме ни те во екс тер ни те и ин тер
ни те фак то ри и нив но то влијание врз 
по ста ве ни те ос нов ни на со ки.

До кол ку се има пред вид де ка нај го
лемиот дел од бан кар ски ак тив нос ти 
отпаѓа на кредитирањето, про ек ци и те 
на по раст на кре дит но то порт фо лио по 
сек то ри и про дук ти прет ста ву ва ат ед
на од ос нов ни те це ли на стратегијата. 
Поставувањето на овие це ли е про цес 
на ана ли за на сет од екс тер ни и ин
тер ни де тер ми нан ти што се зе ма ат 
пред вид при изготвување на овие про
ек ции, при тоа земајќи ги пред вид мо
мен тал ни те усло ви на па за рот, оче ку
ва ни те ид ни про ме ни на па зар на та и 
ре гу ла тор на рам ка, но и ис то рис ко то 
однесување на кре дит но то порт фо лио 
по по еди неч ни рискпро фи ли.

Изготвувањето на стратегијата 
и про ек ци и те за кре дит ни от по раст 
и управување со кре дит ни от ри зик 
опфаќа не кол ку фа зи.

Пр ва та фа за е ана ли за на мо мен
тал но то па зар но опкружување што 
опфаќа ана ли за на мо мен тал ни те 
усло ви на па за рот и позицијата на 
бан ка та, кре дит ни от по раст по ри зич
ни про фи ли на кре дит но то порт фо лио 
во из ми на ти те најмалку три го ди ни и 
сте пе нот на исполнување на прет ход
но вос пос та ве ни те це ли на кре дит ни
от по раст на бан ка та. Пред сè, таа ја 
да ва ос нов на та сли ка на тоа ка де се 
наоѓа бан ка та во мо мен тот, ка ко и ос
нов ни те по зи ции врз кои тре ба да се 
про ек ти ра ид ни от развој.

Не по мал ку бит но и ди рект но по
вр за но со пр ва та фа за е и ана ли за
та на еко ном ско то и ре гу ла тор но то 
опкружување – мо не тар ни те па ра мет
ри, движењето на стап ки на по раст 
на економијата и ре гу ла тор ни барања 
ка ко ос нов ни пре ду с ло ви за оце на на 
мож нос та за остварување на де фи ни
ра ни те биз нисам би ции, т.е. оце на на 
нив на та аде кват ност и мож ност за 
нив но исполнување.

Ана ли за на ис то рис ко то движење 
на по еди неч ни те ри зич ни по зи ции 
по сек то ри, ти по ви на кли ен ти и про
дук ти се при ме ну ва со цел да се до
бие појасна сли ка за профилирање 
на раз лич ни ри зич ни по зи ции и 
утврдување на апе титот за преземање 
на кре ди тен ри зик по од дел ни ри
зич ни про фи ли. При оваа ана ли за се 

ко ри стат раз лич ни мо де ли на ана
ли за на движењето на ре зер ва ци и те 
за кре дит ни за гу би по по еди неч ни 
ри зич ни по зи ции, т.н. тран зи цис ки 
мат ри ци, движењето на не функ ци о
нал ни те кре ди ти по од ре де ни сек то
ри и про дук ти пре ку утврдување на 
веројатноста за не на пла та (Probability 
of default) и стап ка та на на пла та (Loss 
given default).

Врз ба за на вак ви те ана ли зи се 
вр шат и про ек ци и те на по треб ни ре
зер ва ции за кре дит ни за гу би за пла
ни ра ни от пе ри од, ка ко и про ек ции 
за мож но движење на не функ ци о
нал ни те кре ди ти до кол ку се ис пол ни 
про ек ти ра ни от и по са ку ван кре ди тен 
по раст, што прет пос та ву ва и мож ност 
за ревидирање на пр вич ни те по ста
ве ни це ли на кре ди тен по раст или 
репрофилирање на про ек ци и те кон 
по мал ку ри зич ни по зи ции.

Ва ка утвр де ни те ри зич ни про фи ли 
и по са ку ва ни те движења на кре дит ни
от по раст се ос но ва за воспоставување 
или ревидирање на постојните по ли
ти ки на управување со кре ди тен ри
зик пре ку дефинирање на ос нов ни 
рам ки низ кои тре ба да се дви жи про
ек ти ра ни от кре ди тен по раст. Тоа ги 
опфаќа, пред сè, дефинирањето на ос
нов ни усло ви и кри те ри уми за врз кои 
ќе се од ви ва кредитирање, утврдување 
на мак си мал ни ли ми ти на из ло же
ност по раз лич ни ри зич ни про фи ли, 
кре дит на за шти та пре ку по треб но 
обезбедување, ка ко и по тре бен ка пи
тал за покривање на потенцијалните 
за гу би од пла ни ра ни от кре ди тен по
раст.

Фи нал но то изготвување на стра
теш ки те на со ки за управување со кре
дит ни от ри зик не зна чи и завршување 
на про це сот, имајќи пред вид де ка се 
ра бо ти за ди на мич ки про ек ции што 
тре ба ре дов но да се пре ис пи ту ва ат и 
да се оце ну ва ат.

За ра ди тоа, во на ред на та фа за се вр 
ши ре дов но следење на исполнување 
на по ста ве ни те це ли, ка ко и ре ви ди
ра ње на про ек ци и те најмалку на го
диш но ни во, но по по тре ба и по чес то, 
до кол ку дојде до појава на од ре де ни 
екс тер ни или ин тер ни фак то ри што 
има ат зна чи тел но влијание врз пр вич
но по ста ве ни те на со ки за управување 
со кре дит ни от ри зик ка ко со ста вен 
де л на стратегијата на бан ка та.
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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
о вре ме ни те усло ви на работење се 
ка рак те ри зи ра ат со ди на мич ни и 
струк тур ни про ме ни, развој на мо
дер ни тех но ло гии и фраг мен ти ра
ност на па за рот, а тоа при до не су

ва за поттикнување и развој на ма ли те 
и сред ни те претпријатија. Следејќи го 
трен дот на де неш ни те еко ном ски те ко
ви, ед на од ос нов ни те ка рак те рис ти ки 
на со вре ме ни те па зар ни еко но мии е тоа 
што ма ли те и сред ни те претпријатија 
прет ста ву ва ат клу чен фак тор за по
раст во рам ки те на ед на на цио нал на 
економија.

Еден од про бле ми те со кој се со очу
ва ат ма ли те и сред ни те претпријатија 
е ви дот и на чи нот на финансирање на 
ин вес ти цис ки те биз ниспро ек ти со кој 
се настојува да се обез бе ди дол го роч на 
ста бил ност и успеш но работење. Оп ти
мал ни от од нос помеѓу соп ст ве ни от и 
позајмениот ка пи тал, ка ко и раз лич ни
те на чи ни на финансирањето на пред
ви де ни те про ек ти на ма ли те и сред ни те 
претпријатија, се клуч на де тер ми нан та 
во нив но то работење.

Се раз би ра, најдобрата и нај ед но
став ната варијанта за реализирање на 
прет при е мач ки те ак тив нос ти се соп ст
ве ни те средст ва, но во усло ви на сил на 
конкуренција и пре диз ви кот за ино
ва тив ност пред конкуренцијата ја на
мет ну ва по тре ба та од ал тер на ти вен 
из вор на средст ва за реализација на 
прет  при е мач ки те ак тив нос ти. Еден од 
најфлексибилните из во ри со нај по вол ни 
кон ку рент ски усло ви е бан кар ски от сек
тор, т.е. бан кар ски те кре дит ни средст ва.

Бан кар ски от сек тор во Р. Ма ке до
ни ја во из ми на ти от пе ри од, и покрај 

Зоран Благоев, 
Раководител на оддел за работа со мали и средни претпријатија
ТТК банка а.д. Скопје
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ма к рое ко ном ски те состојби и внат
реш  ни те случувања, бе ле жи по раст на 
кредитирањето. Ос нов на ка рак те рис ти
ка на вак ви от по раст се дол жи на бр зо
то приспособување на бан ки те кон мак
рое ко ном ски те состојби и сè по го ле ма та 
под дрш ка на бан ки те во па зар ни от сег
мент пре ку усовршување на постојните, 
ка ко и развивање на но ви кре дит ни про
дук ти што точ но од го ва ра ат на по тре би
те на крајните ко рис ни ци.

ТТК бан ка ка ко парт нер на го лем број 
ма ли и сред ни претпријатија

ТТК бан ка во овој дел има осо бе на 
уло га ка ко бан капарт нер на го лем број 
ма ли и сред ни претпријатија, ка ко за но
ви и за постојни кли ен ти ко рис ни ци на 
бан кар ски те услу ги на бан ка та со кои 
има раз ви е но дол го ро чен парт нер ски 
од нос.

ТТК бан ка спаѓа во бан ки те со до ма
шен ка пи тал, што бр зо ја адап ти ра де
лов на та по ли ти ка со цел бр зо да од го во
ри и да се при спо со би кон барањата на 
крајните ко рис ни ци.

Пре поз нат ли вос та на ТТК бан ка во 
бан кар ски от сек тор е до стап нос та, бр
зи на та на од лу ка та, ин ди ви ду ал ни от 
при стап кај секој кли ент, под дрш ка та 
на кре дит ни те барања кај кли ен ти те 
во најрана фа за на работење, кои има
ат из др жан биз нисплан и про ект за 
кредитирање.

Бан ка та ги но си кре дит ни те од лу ки 
врз ос но ва на стан дар ди зи ран кре ди тен 
про цес, со ана ли за на кре ди то с по соб нос
та на кре ди то ба ра те лот, ко ла те ра лот и 
дру ги те ин фор ма ции од биз ниспла нот 
со што бр зо и на вре ме но од го ва ра кон 

кре дит ни те по тре би на ком па ни и те. 
Дефинирајќи се ка ко бан капарт нер, на 
кли ен ти те им обез бе ду ва најповолно ре
ше ние и из бор за користење на кре дит
ни средст ва, ин ди ви дуа лен при стап на 
вра бо те ни те кон секој кли ент и брз од го
вор на се кое кре дит но барање.

ТТК бан ка мо же да се по фа ли со го
лем спек тар на кре дит ни про дук ти што 
мо жат да ги ко ри стат ма ли те и сред ни
те претпријатија, крат ко роч ни кре дит
ни средст ва за те ков но работење, до зво
ле но пречекорување на жи росмет ка за 
надминување на те ков на та лик вид ност, 
дол го роч ни кре дит ни ли нии од соп ст ве
ни средст ва и кре дит ни ли нии од Ма ке
дон ска та бан ка за под дрш ка на развојот, 
биз нис кре дит ни кар тич ки VISA и дру ги 
про дук ти.

Бан ка та во из ми на ти те го ди ни ги 
усов р ши бан кар ски те елек трон ски сер
ви си ебан кинг и мбан кинг и мо же ме 
да се ис так не ме со најдобри усло ви и 
најниски про ви зии за ра бо та со елек
трон ско то бан кар ст во.

За остварување на го ре на ве де на та 
пре поз нат ли вост и успеш ност на ТТК 
бан ка во бан кар ски от сек тор, од осо бе но 
значење е ин фор ми ра нос та и обу ка та на 
секој вра бо тен кој ди рект но или ин ди
рект но е по вр зан со кре дит ни от про цес 
со цел донесување на пра вил ни од лу ки 
за кре дит ни те плас ма ни, намалување 
на ри зи кот кај кре дит ни те барања што 
се не при фат ли ви за бан ка та, по се та на 
обу ки за усовршување на про даж ни те 
веш ти ни ка ко стан дард ни ин тер ни обу
ки и тим ско дејствување, т.е. пре но сот на 
знаење од по воз рас ни те ко ле ги, кои при
до не су ва ат на усовршување на про це си
те во работењето.

Ова го збо ру вам, пред сè, 
тргнувајќи од се бе и успе-
хот на по ста ри те ко ле-
ги, земајќи ја за при мер 
и мојата ка ри е ра, што од 
по че то кот на ра бот но то ис-
куст во е це лос но по све те-
на кон ТТК бан ка. Уште од 
стар тот, почнувајќи од кре-
ди тен ре фе рент за ра бо та 
со МСП-кли ен ти, па по тоа 
ка ко ди рек тор на филијала 
и се га ка ко ра ко во ди тел на 
од дел за ра бо та со ма ли и 
сред ни претпријатија, мо-
жам да ја ис так нам и да ја 
по твр дам успеш на та де лов-
на по ли ти ка што ТТК бан ка 
ја пр име ну ва во на со ка на 
кредитирањето на МСП-кли-
ен ти те, це ло сен ан гаж ман 
кон нив и гри жа за успех на 
нив, што, се раз би ра, во ди 
кон за ед нич ки успех, ка ко 
во бан кар ски от сек тор, та ка 
и во до маш на та економија.

ЛИЧ НО
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Б
ан ки те се фи нан сис ки ин
сти   ту ции што овоз мо жу ва ат 
мо  билизација на па рич ни
те средст ва од субјектите кои 
има  ат ви шок средст ва и нив на 

алокација на ме ста та ка де што тие 
најдобро ќе би дат ис ко рис те ни. Оваа 
функција бан ки те при мар но ја вр шат 
за ра ди остварување про фит, ка ко ос
нов на цел на нив но то работење. Про
фитот е ре зул тат на привлекување 
на ква ли тет ни кли ен ти, точ ност при 
про це на та на ри зи кот по вр зан со 
кре дит но то порт фо лио и ефи кас нос
та на про це си те што се од ви ва ат во 
зад ни на та. Ка ко и да е, фо ку сот чес
то се ста ва на значењето на пр ви те 
две: аквизицијата на кли ен ти те и 
управувањето со ри зи ци те по вр за ни 
со плас ма ни те, до де ка, пак, мал ку вни
ма ние се по све ту ва на про це си те во 
зад ни на та. Ток му овие про це си има ат 
клуч но значење и мо жат да се ис ко ри
стат ка ко ком пе ти тив на пред ност на 
бан ки те.

Ор га ни за цис ка та по ста ве ност на 
бан ка та е еден од усло ви те за нејзиното 
успеш но работење и ква ли тет но и на
вре ме но извршување на услу ги те. 
Бан ки те, во за вис ност од спек та рот на 
про из во ди/услу ги што ги ну дат, има ат 
раз лич ни ор га ни за цис ки струк ту ри 
и раз лич на по дел ба на ра бо ти те и ра
бот ни те за да чи што би се из вр шу ва ле 
во раз лич ни те од де ли. Хи ерар хис ки те 
од но си во ма ли те бан ки се по не пос
ред ни, т.е. вр в но то ра ко водст во ост ва
ру ва по бли зок кон такт со менаџерите 
на по нис ки те ор га ни за цис ки ни воа 
и со дру ги те вра бо те ни. Стра теш ка та 
ориентација на бан ка та има го ле мо 
влијание врз из бо рот на ор га ни за цис
ка струк ту ра.

До кол ку зад нин ски те ра бо ти се 
успеш но по ста ве ни и ефи кас но се 
из вр шу ва ат, тие има ат стра теш ко 
значење за бан ка та 

Де нес, ка ко и во ми на то то, кре дит
на та функција е таа пре ку која бан ки те 
ги ост ва ру ва ат најголемите при хо ди од 
сво е то работење и прет ста ву ва најголем 
из вор на про фит. Во со вре ме но то оп
штест во, ко га бан кар ски те ин сти ту ции 
во бор ба та за привлекување кли ен ти се 
нат пре ва ру ва ат да из ле зат со по но ви и 

Ор га ни за цис ка та по ста-
ве ност на бан ка та е еден 
од усло ви те за нејзиното 
успеш но работење и 
ква ли тет но и на вре ме но 
извршување на услу ги те. 

ФУНКЦИЈАТА НА BACK OFFICE 

М-р Наташа Несторовска, 
член на Управен одбор Стопанска банка а.д. Битола 

ВО ПРОЦЕСОТ НА КРЕДИТИРАЊЕ
Развиена Back-office функција претставува сигурна, навремена и 
квалитетна услуга за клиентите 
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До кол ку зад нин ски те 
ра бо ти се успеш но по-
ста ве ни и ефи кас но се 
из   вр шу ва ат, тие има ат 
стра теш ко значење за 
бан ка та.

по ат рак тив ни про из во ди, по сло же ни 
и user friendly тех но го ли ии, не сме ат да 
ја пот це нат ор га ни за цис ка та еди ни ца 
по зна та ка ко „back office“ – зад нин ска та 
об ра бот ка на тран сак ци и те. Иа ко овој 
ор га ни за цис ки дел не со зда ва про фит, 
тој го прет ста ву ва де лот ка де што бан ки
те мо жат да ги из гу бат про фи ти те. Важ
нос та на оваа ор га ни за цис ка еди ни ца е 
го ле ма, бидејќи таа обез бе ду ва под дрш ка 
на ли ца та во про даж ба та „front office“ и 
е од го вор на за ра бо та та да те че не пре че
но. Од таа при чи на, тре ба да се настојува 
оваа функција кон ти ну и ра но да се по до
бру ва и да се из бег ну ва ат греш ки во об
ра бот ка та на тран сак ци и те што за бан
ка та мо жат да се по ка жат ка ко осо бе но 
ска пи.

До кол ку зад нин ски те ра бо ти се успе
ш но по ста ве ни и ефи кас но се из   вр шу ва
ат, тие има ат стра теш ко значење за бан
ка та. Бекофи сот не са мо што е клу ч на 
ал ка за спро ве дување на секоја транс ак
ција во бан ка та ту ку таа е по вр за на со си
те дру ги де ло ви и ги по вр зу ва про даж ба
та, управувањето со ри зик и кон тро  ла та 
на про це си те. Вра бо те ни те во бекофи
сот со ра бо ту ва ат со сек то рот за ра бо та 
со прав ни ли ца, сек то рот за ра бо та со 
фи зич ки ли ца, за ра ди процесирање на 
до го во ре ни те тран сак ции, ревидирање 
и подобрување на ин тер ни те ак ти 
во на со ка на нив но подобрување и 
зголемување на ефи кас нос та на про
це сот на одобрување кре ди ти, ка ко и 
следење на ре дов нос та на на пла та та на 
кре ди ти те. Кон ти ну и ра на комуникација 
вра бо те ни  те во бекофис има ат и со сек
то рот за управување со ри зи ци најмногу 
во де лот на унапредување на про це си те 
на мо ни то ринг на кре дит ни те пар тии 
што доц нат со враќање на об вр ски те, 
про це ни на мож ни те ри зи ци и наоѓање 
на чи ни за нив но минимизирање. Од 
осо бе но значење е со ра бот ка та со сек то
рот за прав ни ра бо ти, осо бе но при из ра
бот ка и кон тро ла на стан дар ди зи ра на 
документација по вр за на со одобрување 
плас ма ни, ка ко услов за за шти та од пра
вен ри зик, но и по ра ди зголемување на 
ефи кас нос та на про це си те.

Ис то та ка, тес на е со ра бот ка та со 
сек то рот за организација и ИТ, со цел 
постигнување на по го ле ма ав то ма ти зи
ра ност и ефи кас ност на про це си те, ка ко 
и наоѓање решенија за од ре де ни тес
ни гр ла што се јавуваат во работењето. 
По тре ба та од со ра бот ка та со сек то рот 
за организација и ИТ е од суш тин ска 

важ ност осо бе но де нес ко га бан ки те 
настојуваат пре ку ин фор ма тив на та те
хнологија зна чи тел но да ја зго ле мат 
бр зи на та со која се об ра бо ту ва ат тран
сак ци и те. Ка ко ре зул тат на тоа што де
нес го лем дел од бекофис опе ра ци и те 
се ка рак те ри зи ра ат со зго ле ме на упо
тре ба на технологијата за раз ли ка од 
ми на ти от пе ри од, ко га ра бо та та во овој 
дел вклу чу ва ше мно гу луѓе, ог ро мен сет 
на документација и го ле ми сис те ми за 
архивирање, уло га та на ли ца та вра бо
те ни во бекофис постојано се раз ви ва 
па ра лел но со развојот на про из во ди те и 
компјутеризацијата на про це си те и вра
бо те ни те во овој дел мо ра ат постојано да 
ги унап ре ду ва ат сво и те веш ти ни.

Ко га ста ну ва збор за кредитирањето, 
од осо бе на важ ност за ефи кас но и ефек
тив но извршување на оваа функција е 
воспоставување на јасна по дел ба на ра
бо ти те и ра бот ни те за да чи што ќе се из
вр шу ва ат во фронтофи сот и ра бо ти те и 
ра бот ни те за да чи што ќе се из вр шу ва ат 
во бекофи сот. Вра бо те ни те во фронт
офи сот се луѓето кои се во ди рек тен кон
такт со кли ен ти те, до де ка вра бо те ни те во 
бекофис се луѓето кои ра бо та ат „зад сце
на та“, од нос но оние што ги из вр шу ва ат 
ад ми нист ра тив ни  те функ ции, од нос но 
прет ста ву ва ат под дрш ка на про даж ба
та. Се раз би ра, во со вре ме но то работење 
оваа по дел ба на ра бо та та е мно гу по ком
пли ци ра на от кол ку што из гле да и мно гу 
чес то се јавува конфузија во по глед на 
тоа кои се ра бо ти те и ра бот ни те за да чи 
што тре ба да ги из вр шу ва фронтофи сот, 
а што всуш ност прет ста ву ва об вр ска на 
вра бо те ни те во бекофи сот. 

Наједноставно објаснување и нај че
сто пр име ну ва на дефиниција за вра
бо те ни те во фронтофи сот е де ка тоа 
се луѓето кои ги ге не ри ра ат при хо ди те 
за бан ка та, од нос но тоа се вра бо те ни
те кои го има ат ди рект ни от кон такт со 
кли ен ти те, тие се комерцијалистите и 
ја из вр шу ва ат про даж на та функција 
на бан ка та. Бекофи сот, пак, ги по кри  ва 
об лас ти те што ди рект но не ге не ри ра ат 
при хо ди за работењето, но обез бе ду ва ат 
ви тал на под дрш ка и ад ми нист ра тив на 
функција за бан ки те. Тие из вр шу ва ат 
функ ции што глав но се фо ку си ра ни на 
процесирањето, под го тов ка та и кон тро
ла та на документацијата и кон тро ла на 
вне се ни те по да то ци во ин фор ма тив ни от 
сис тем. Фронтофи сот за ви си од под дрш
ка та на бекофи сот за да мо же да ра бо ти 
ефи кас но.

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.

ФУНКЦИЈАТА НА BACK 
OFFICE ВО ПРОЦЕСОТ 
НА КРЕДИТИРАЊЕ, 

СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА 
СТОПАНСКА БАНКА 

А.Д. БИТОЛА 
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В
о де неш но то окружувањето 
што се ка рак те ри зи ра со бр зи 
те х но лош ки про ме ни, не из вес
ност во работењето, зго ле ме на 
конкуренција и постојан развој 

на но ви про из во ди, планирањето е 
ефи  кас но средст во за антиципирање 
на ид ни на та и ко ри сен на чин за сма
лу вање на не из вес нос та и ри зи кот 
што ги но си.

Про це сот на планирање по чну ва 
со ана ли за на екс тер но то окружување 
што го со чи ну ва ат над во реш ни те фак 
то ри што има ат потенцијално вли ј
а ние врз работењето на бан ки те. По
сто ењето на раз лич ни еко ном ски, 
оп  штест ве ни, тех но лош ки, прав ни, 
де  мо граф ски, кул тур ни, социјални 
и кон ку рент ски про ме ни до ве ду ва
ат до по тре ба од нив но ефек тив но 
оценување. Идентификацијата и оце
на та ко га, ка де, ка ко и зош то ќе има ат 
влијание врз бан ка та опре де ле ни важ
ни трен до ви и на ста ни, им овоз мо жу
ва ат на бан ки те по ус пеш но да ја фор
му ли ра ат и да ја из вр шу ва ат својата 
стратегија. Значајни над во реш ни 
фак то ри што се зе ма ат пред вид при 
планирањето се: пред ви де ни от по раст 
на БДП, вра бо те нос та, еко ном ски от по
раст, стран ски те ин вес ти ции, ста бил
нос та на кур сот на де на рот, це нов на та 
ста бил ност, про сеч на та инфлација, ка
ко и оче ку ва ни от по раст на кре ди ти.

Сле ду ва фа за та ка де што се од ре
ду ва па зар на та позиција, од нос но 
средст ва та и ре сур си те со кои се рас
по ла га, ка ко и спо соб нос ти те што 
овоз мо жу ва ат остварување на кон ку
рент ска пред ност на бан ка та на па за
рот. До бра та репутација, традицијата, 
до вер ба та од кли ен ти те, ефи кас нос

та, ино ва тив нос та, ка ко и развојот и 
инвестирањето во сво и те вра бо те ни 
се дел од пред нос ти те што обез бе ду ва
ат успеш но работење. Од дру га стра
на, постојните сла бос ти тре ба да се 
де тек ти ра ат и бан ки те да се стре мат 
кон нив но елиминирање или ми ни
мизирање.

Визијата е по чет ни от ин пут во 
дефинирањето на мисијата, це ли те 
и стратегијата

След ни от че кор е утврдување на 
визијата, мисијата и це ли те на бан
ка та. Визија е поседување јасна прет
ста ва за нејзината ид ни на. Од го ле ма 
важ ност е запознавањето на вра бо те
ни те со барањата за остварување на 
визијата, ка ко и нив но мотивирање и 
инспирирање за нејзина реализација 
низ секојдневното работење. Визијата 
е по чет ни от ин пут во дефинирањето 
на мисијата, це ли те и стратегијата.

Мисијата на бан ка та ја од ра зу ва на
ме ра та или при чи на та за нејзиното 
постоење и ја кон кре ти зи ра визијата 
пре ку де фи ни ран де лок руг на ак тив
нос ти, од ас пект на про из во ди те што 
ќе би дат по ну де ни и па за ри те што ќе 
би дат опс лу же ни. Мисијата по ка жу ва 
која е бан ка та и што ќе ра бо ти.

Це ли те се ид на состојба, ситуација 
или са кан ре зул тат кон кои е на со че
на план ска та ак тив ност. Тие се ос но
ва за стра те гии, пла но ви, при ори те
ти, алокација на ре сур си и појдовна 
точ ка на секоја менаџерска акција. 
Формулирањето и остварувањето на 
ре ал ни це ли е суш ти на на до бри от 
менаџмент.

Стратегијата прет ста ву ва план ска 

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

Средство за остварување на целите на банките

Маја Николоска, 
раководител на дирекција за планирање, контрола и известување 
Еуростандард банка а.д. Скопје

Из ра бот ка на го ди шен раз-
во ен план по чну ва во вто-
ра та по ло ви на на го ди на та, 
ко га бан ки те ги има ат ре-
зул та ти те од работењето од 
пр ва та по ло ви на од го ди на-
та, а кои слу жат ка ко ос но ва 
за проектирање на ид ни те 
состојби. Се ка ко, пред вид 
се зе ме ни и ак ту ел ни те 
трен до ви во бан кар ст во то, 
ана ли за та на конкуренција, 
ка ко и проекцијата на трен-
до ви те на мак рое ко ном-
ски те па ра мет ри и нив но то 
оче ку ва но влијанието врз 
работењето на бан ка та.

ГО ДИ ШЕН 
РАЗ ВО ЕН ПЛАН 
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акција за насочување на бан ка та кон 
остварување на це ли те. Таа се од не су
ва на тоа ка ко бан ка та од те ков на та 
позиција да се пре не се во ид на по са ку
ва на позиција. Врз ос но ва на фор му ли
ра на та стратегија и стра теш ки те це ли, 
бан ки те из ра бо ту ва ат развојни пла но
ви за на ред на та го ди на.

Од де ли те за планирање во бан ки
те го на со чу ва ат и го ко ор ди ни ра ат 
дефинирањето на пла но ви те на од дел
ни те сек то ри во бан ка та. Тие из гот ву
ва ат ин тер на ана ли за за про це на на 
постојниот спек тар на про из во ди и 
услу ги, нив на та це на, ка ко и на ефи
кас нос та на вра бо те ни те кои ди рект
но или ин ди рект но се вклу че ни во 
про даж ба та на про из во ди и услу ги. 
По се бен ак цент е ста вен на ана ли за на 
мож нос ти те за зголемување на ефи кас
нос та на работењето, намалувањето 
на тро шо ци те и подобрување на ква
ли те тот на услу ги те.

Развојниот план со др жи и пла но
ви за про даж ни ак тив нос ти, развој 
на но ви про из во ди и пла ни ран плас
ман на па за рот, развој на мре жа на 
ек с по зи ту ри и ак тив нос ти што се во 
на со ка на подобрување на про це сот 
на управување со ри зи ци. Се раз би
ра, со цел да се из ме ри ефи кас нос та 
при реализирањето на пред ви де ни те 
це ли, развојниот план со др жи со од
вет ни фи нан сис ки и опе ра тив ни по
ка за те ли.

Од де лот за планирање е ис то та ка 
од го во рен за из ра бот ка на фи нан сис
ки от дел од пла нот, што ги опфаќа про
ек ци и те на би лан сот на состојба и би
лан сот на успех, ка ко и пла нот за број 
на но ви кли ен ти, обем на пла тен про
мет, број на кар тич ки и слич но. Покрај 
тоа, го ле мо вни ма ние се по све ту ва на 
планирање и следење на ра бо та та и 
про фи та бил нос та на про даж ни те сек
то ри во бан ка та, ка ко и по по еди неч
ни про из во ди. Во ос но ва та, развојниот 
план се ба зи ра на ме сеч на проекција 
на до спе а ни кре ди ти и де по зи ти, ка ко 
и но ви пла ни ра ни плас ма ни на кре ди
ти, од нос но ни во на оче ку ва ни де по
зи ти со пред ви де ни те ка мат ни стап ки 
и транс фер ни це ни. Ис то та ка, бан ка
та де тал но ги пла ни ра про ви зи и те, 
ка ко и дру ги те при хо ди/рас хо ди, во со
глас ност со ак ту ел ни те внат реш ни и 
над во реш ни фак то ри и пла ни ра ни от 
развој.

Со ста вен дел на пла нот на бан ка та 

е и пла нот за ка пи тал ни ин вес ти ции, 
ка де што де тал но се на ве де ни си те 
развојни и ин вес ти цис ки про ек ти, ка
ко и обе мот на по треб ни вложувања 
ка ко ка пи тал и ин вес ти ции во де лот 
на опе ра тив ни те тро шо ци. Од го ле мо 
значење за постигнување на пла ни ра
на та ефи кас ност на бан ка та е и добро 
пред ви де ни от план на опе ра тив ни 
тро шо ци, ка де што де тал но се на ве де
ни си те тро шо ци што се не оп ход ни за 
работењето. Развојниот план тре ба да 
би де усог ла сен со ре гу ла тор ни те и ин
тер ни рам ки, ка ко што се аде кват нос
та на ка пи та лот, соп ст ве ни те средст
ва и слич но.

Кон ти ну и ра ни от мо ни то ринг и 
кон тро ла та на остварувањето на це 
ли те од развојниот план на бан ка  та, се 
клу чен еле мент во нив на ре а лизација. 
Про це сот на следење на раз војниот 
план на бан ка та опфаќа оце  на на 
остварувањето на це ли те по сек  то ри, 
за да се утвр ди про гре сот во оства ру
вањето на пла нот.

По треб но е да се вр ши ме сеч но 
следење на реализацијата на пла нот, 
т.е. да се со гле да ат отстапувањата на 
состојбите и фи зич ки от обем на ак
тив нос ти те, при чи ни те што при до
не ле за отстапување од пла ни ра ни те 
ре зул та ти, ка ко и пре зе ме ни те ак тив
нос ти во про це сот на остварување на 
пла нот. До кол ку се про це ни де ка ре
зул та ти те од работењето зна чи тел но 
от ста пу ва ат од пла ни ра ни те и де ка 
не мо же со од вет но да се влијае врз 
при чи ни те што до ве ле до так во то 
отстапување, менаџментот на бан ка та 
мо же да до не се од лу ка за ревидирање 
на развојниот план.

За клуч но, од се то по го-
ре из не се но про из ле гу ва 
де ка не оп ход на е кон-
ти ну и ра на со ра бот ка и 
комуникација помеѓу 
менаџментот и од де лот 
за планирање за да 
мо же на вре ме но да се 
ре а ги ра на не пред ви-
де ни те про ме ни што 
ги но си секојдневното 
работење и да се оста ви 
до во лен прос тор бан ка-
та да се при спо со би на 
про ме ни те на жел би те и 
по тре би те на кли ен ти те, 
конкуренцијата и па за рот
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1При крајот на ап рил на се ле
ни  е то зна чи тел но ја зго ле ми 
по ба ру вач ка та за де ви зи, а 

бан  кар ски от сек тор се со очи со по
зна  чи тел но повлекување де нар ски 
де  по зи ти. Кои беа при чи ни те за 
вак ва  та реакција?

Од сре ди на та на ап рил бев ме со
оче ни со шпе ку ла ти вен на пад на 
де виз ни от курс на де на рот и со вис
тин ски стрестест за ста бил нос та на 
бан кар ски от сис тем. Имав ме ком би
ни ран шок, којшто има ше за цел да 
ја раз ни ша до вер ба та на на се ле ни е

то во ста бил нос та на де виз ни от курс 
и нејзино прелевање во бан кар ски от 
сис тем со повлекување на де нар ски те 
де по зи ти, или об рат но. Но, прашањето 
е зош то ток му во сре ди на та на ап
рил, зош то комбинација од два шо ка 
и зош то цел та бе ше на се ле ни е то?  

НЕМА РАЗРОЧУВАЊЕ
НА ДЕНАРСКИТЕ ДЕПОЗИТИ

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
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Пр во, најплодна поч ва за успеш нос та 
на ва ков тип шо ко ви е ток му по ли
тич ка та не ста бил ност, не из вес нос та 
за ид ни те по ли тич ки решенија. Вто ро, 
ефек ти те од вак ва та комбинација на 
шо ко ви е по сил на. Тре то, на се ле ни е
то во РМ, ка ко и во си те бал кан ски др
жа ви е скло но кон бр за реакција пот
тик на та од сеќавањето за ми на то то 
по вр за но со пе ри о дот од рас па дот на 
југословенската федерација, ко га има
ше ви со ка инфлација, не ста бил ност 
на де виз ни от курс, рас пад на бан кар
ски от сис тем и за мрз на ти штед ни вло
го ви. Се то тоа е вре жа но во меморијата 
на овој на род и теш ко се ис ко ре ну ва, 

и покрај ре чи си 20 го ди ни на ста би
лен де ви зен курс и цвр ста за лож ба на 
На род на та бан ка де ка, во ка ков би ло 
случај, ќе го бра ни и ќе ја од р жу ва ста
бил нос та на де виз ни от курс, за што 
има до вол ни ви со ки де виз ни ре зер
ви и моќен сет на мо не тар ни ин ст ру
мен ти. Во ед но, бан кар ски от сис тем 
е со се ма раз ли чен од оние го ди ни по 
осамостојувањето. Тој е ста би лен, лик
ви ден и ви со ко ка пи та ли зи ран, ра бо ти 
со глас но со меѓународните стан дар ди 
и со стро га та до маш на ре гу ла ти ва. Но, 
и покрај тоа, на се ле ни е то во РМ ре а
ги ра на секој шум, ка ко се га, та ка и во 
дру ги пе ри о ди на по ли тич ка и без бед
нос на не ста бил ност. При ме ри за тоа 
се 1999 го ди на  бомбардирањето на 
Бел град, по тоа 2001 го ди на  до маш ни
от без бед но сен кон фликт, 2004 го ди на 
 шпе ку ла ции за ста бил нос та на кур
сот, крајот на 2008 го ди на и по че то кот 
на 2009 го ди на  Свет ска та еко ном ска 
кри за и 2015 го ди на  без бед нос ни от 
ин ци дент во мај и влијанието на грч
ка та кри за во лет ни те ме се ци. 

2Кол ку де по зи ти беа по вле че ни од 
бан кар ски от сис тем во ап рил?

Имајќи пред вид де ка шо кот 
по чна не ка де на сре ди на та на ап рил, 
а се за си ли во по след на та не де ла на 
ме сец от, вкуп но то повлекување на 
де по зи ти те од 2,2% на ме сеч на ос
но ва, или за 6.683 ми ли о ни де на
ри бе ше ре ла тив но значајно. Тоа се 
слу чи ис клу чи во за ра ди ме сеч но то 
намалување на де нар ски те де по зи
ти од 7.662 ми ли о ни де на ри, до де ка 
де виз ни те де по зи ти за бе ле жаа ме се
чен раст, за ра ди рас тот на де ви зи те 
де по зи ти на претпријатијата. Са мо 
домаќинствата по вле коа вкуп но 3.864 
ми ли о ни де на ри, од кои 88% се дол жат 
на повлекувањето на де нар ски те де по
зи ти. 

3Кол кав бе ше при ти со кот врз де
виз ни от курс на де на рот?

На де виз ни от па зар, На род на

та бан ка во ап рил ин тер ве ни ра ше со 
про даж ба на 77 ми ли о ни ев ра, или 
со 3,4% од состојбата на де виз ни те ре
зер ви во март 2016 го ди на. Зго ле ме
на та скло ност на фи зич ки те ли ца за 
поседување де виз на го то ви на со зда де 
при ти сок на де виз ни от и на ме ну вач
ки от па зар на бан ки те. При ти со кот се 
од ра зи пре ку зна чи тел но зго ле ме на 
по ба ру вач ка за де ви зи од стра на на 
фи зич ки те ли ца. Та ка, претворањето 
на де нар ски те де по зи ти во де ви зи од 
стра на на фи зич ки те ли ца и нив но то 
влечење од бан ки те усло ви про даж ба 
од 42 ми ли о на ев ра од стра на на бан
ки те, што е зна чи тел но над ис то рис
ки от про сек којшто се дви жи око лу 7 
ми ли о ни ев ра. Во ед но, на ме ну вач ки
от па зар, бан ки те про да доа де виз на 
ефек ти ва во из нос од 31 ми ли он ев ра 
на фи зич ки те ли ца, што е око лу два 
и пол па ти над ис то рис ки от про сек 
од 13 ми ли о ни ев ра. Со тоа, бан ки те 
ја задоволија зго ле ме на та по ба ру вач
ка за де виз на го то ви на на фи зич ки те 
ли ца, во усло ви ко га ме ну вач ни ци те 
не маа мож ност, за ра ди на ма ле ни от 
от куп. Се пак, во крајна ин стан ца, оваа 
не рам но те жа на де виз ни от и ме ну
вач ки от па зар бе ше за до во ле на пре ку 
ин тер вен ции со де виз ни те ре зер ви од 
стра на на На род на та бан ка.

4Да ли вак ва та состојба ја на ма
ли лик вид нос та на бан кар ски от 
сис тем и ка ко се справија бан ки

те со шо кот? 
За бан ки те не бе ше про блем на

вре ме но да ги опс лу жат ште да чи те, 
бидејќи има ат ви со ко ни во на лик
вид на ак ти ва. Ин тер вен ци и те на де
виз ни от па зар со де ви зи од стра на на 
На род на та бан ка за ра ди обезбедување 
де виз на лик вид ност при до не соа за 
намалување на ви шо кот на де нар ска
та лик вид ност на бан ки те. Во ед но, и 
фир ми те за ра ди ре дов ни ис пла ти на 
пла ти те и да но ци те ги намалија де
нар ски те де по зи ти. Зна чи, дојде до 
намалување на ви шо ци те на де нар ска 

Бан кар ски от сис тем е со се ма раз ли чен од оние го ди ни по 
осамостојувањето. Тој е ста би лен, лик ви ден и ви со ко ка пи та ли зи-

ран, ра бо ти со глас но со меѓународните стан дар ди и со стро га та 
до маш на ре гу ла ти ва. Но, и покрај тоа, на се ле ни е то во РМ ре а ги ра 

на секој шум, ка ко се га, та ка и во дру ги пе ри о ди на по ли тич ка и 
без бед нос на не ста бил ност.
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лик вид ност на бан ки те над об вр ска та 
за за дол жи тел на ре зер ва. Овие ви шо
ци во по след ни те пет го ди ни се дви жат 
око лу 30 милијарди де на ри, во про сек, 
а бан ки те ги пла си ра ат во мо не тар ни 
ин ст ру мен ти во На род на та бан ка, во 
благајнички за пи си и во рас по лож
ли ви де по зи ти. Во ед но, со развојот на 
до маш ни от па зар на др жав ни хар тии 
од вред ност, бан ки те др жат од ре ден 
дел од лик вид на та ак ти ва, ка ко и се ка
де во све тот, и во др жав ни хар тии. Со 
цел да се над ми не те ков на та состојба, 
не кои од бан ки те го намалија и сво е то 
порт фо лио во др жав ни хар тии на пр
ва та аукција во мај. 

5На род на та бан ка до не се не кол
ку мер ки за да ја ста би ли зи ра 
состојбата. Да ли мо же те да ги об

раз ло жи те? 
Во све тот, ре ак ци и те на но си те

ли те на мо не тар на та по ли ти ка за 
спречување на ва ков тип шпе ку ла
ти вен на пад се иден тич ни. Оние што 
ги ис пи ту ва ат ва лу т ни те кри зи ја 
де фи ни ра ат ка ко шпе ку ла ти вен на
пад врз де виз ни от курс на од ре де на 
ва лу та, којашто до ве ду ва до ост ра 
депрецијација на нејзината вред ност 
или ги при ну ду ва но си те ли те на по ли
ти ки те да ин тер ве ни ра ат со про даж
ба на де ви зи од де виз ни те ре зер ви и 
зголемување на ка мат ни те стап ки за
ра ди од бра на на вред нос та на до маш
на та ва лу та. Но, ем пи рис ка та ли те ра
ту ра, а за ова ја има мно гу, ука жу ва 
де ка по не ус пеш ни от на пад, де виз ни от 
курс мо же да оста не не про ме нет, но на 
тро шок на из гу бе ни те де виз ни ре зер
ви и на по ви со ки те до маш ни ка мат
ни стап ки. Впро чем, тоа се слу чи и кај 
нас. Пр ва та реакција на шпе ку ла тив
ни от на пад беа вер бал ни те ин тер вен
ции од стра на на гу вер нерот, којшто 
има ше ин тен зив на комуникација со 
јавноста. Вто ра та реакција беа ин тер
вен ци и те пре ку де виз ни те ре зер ви 
за ра ди стабилизација на не рам но
те жата на де виз ни от па зар. Тре та та 
реакција бе ше зголемувањето на ос
нов на та ка мат на стап ка од 3,25% на 
4,0%, ка ко сиг нал до бан ки те де ка тре
ба да раз мис лу ва ат за стабилизација 
на де по зит на ба за и за по прет паз ли
во кредитирање на по тро шу вач ка та, 
којашто кре и ра увоз, од нос но де ви зен 
од лив. Чет вр то, ја зго ле мив ме стап ка
та на за дол жи тел на ре зер ва за об вр

ски те на бан ки те во де на ри со де виз на 
кла у зу ла од 20% на 50%, со цел бан ки те 
да не ну дат ва ков тип де по зит ни про
из во ди и пов тор но ги ак ти ви рав ме 
аук ци и те на де ви зи де по зи ти, со цел 
да го олес ни ме то ва рот од не га тив ни те 
ка мат ни стап ки за де виз ни те средст ва 
на бан ки те пла си ра ни во странст во. 
Зголемувањето на ос нов на та ка мат на 
стап ка на до маш ни от де нар ски ин ст
ру мент и нудењето по по вол ни усло ви 
за пласирање на де виз ни те средст ва 
на бан ки те во НБРМ тре ба да се пре не
сат врз па сив ни те ка мат ни стап ки на 
бан ки те, од нос но тие тре ба да ну дат 

по ви со ки ка ма ти на штед ни те вло го
ви на кли ен ти те. Шо кот го за си ли и го 
пот х ра ни она што во од ре ден вре мен
ски пе ри од тле е ше, а тоа се на ма ле ни
те мо ти ви на на се ле ни е то да ште ди во 
бан ки те, за ра ди ис клу чи тел но ни ски
те ка мат ни стап ки. Во по след ни те не
кол ку го ди ни, про фитот на бан ки те е 
зго ле мен ток му за ра ди рас тот на не то 
ка мат ни те при хо ди, од нос но за ра ди 
намалувањето на рас хо ди те врз ос но
ва на ка ма ти, во усло ви на стаг ни рач
ки или ми ни мал но на ма ле ни при хо
ди од ка ма ти. 

6Да ли се ста би ли зи ра ситуацијата 
по преземањето на мер ки те од 
стра на на На род на та бан ка? Да

ли бан ки те ги зголемија ка мат ни те 
стап ки?

На по че то кот на мај, состојбите ка
ко на де виз ни от па зар, та ка и во рам
ки на бан кар ски от сис тем по ка жу ваа 
зна ци на стабилизирање, но да ле ку од 

Шо кот го за си ли и го пот х ра ни она 
што во од ре ден вре мен ски пе ри-
од тле е ше, а тоа се на ма ле ни те 
мо ти ви на на се ле ни е то да ште ди 
во бан ки те, за ра ди ис клу чи тел но 
ни ски те ка мат ни стап ки
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прет криз ни те ни воа. Се пак, од вто ра
та не де ла на мај, по преземањето на 
мо не тар ни те мер ки и по по на та мош
но то обезбедување на по треб на та де
виз на лик вид ност на бан ки те пре ку 
ин тер вен ции, состојбите на де виз ни
от па зар по сте пе но се ста би ли зи раа. 
Не рам но те жата на де виз ни от па зар 
пре диз ви ка на од фи зич ки те ли ца се 
на ма ли во мај, а спо ред по след ни те 
по да то ци, во јуни бан ки те ре а ли зи
раа не тоот куп на де ви зи од фи зич
ки те ли ца, во усло ви на зна чи тел но 
на ма ле на по ба ру вач ка за де ви зи и 
зго ле ме на по ну да на де ви зи. Ис то 
та ка, не тоот ку пот на де ви зи на ме
ну вач ни ци те од фи зич ки те ли ца во 
мај и јуни за бе ле жа раст на го диш на 
ос но ва. Во рам ки те на бан кар ски от 
сис тем, намалувањето на де по зи ти
те про дол жи и во мај, но за ба ву ва ше 
од не де ла во не де ла. Та ка, на крајот 
на мај, ме сеч ни от пад на де по зи ти те 
бе ше са мо 0,4% (на спро ти ме сеч ни от 
пад во ап рил од 2,2%). Пре ли ми нар
ни те јунски по да то ци се ох раб ру вач
ки, осо бе но кај на се ле ни е то, кое по 
два ме се ца на намалување на за ште
ди те, и тоа на де нар ски те, во јуни има 
иницијална реакција на зголемување 

на де по зи ти те и не ма разрочување 
на де нар ски те де по зи ти. Веројатно, 
од ре ден дел од овие од лу ки се мо ти
ви ра ни и од реакцијата на не кои бан
ки, што пристапија кон зголемување 
на ка мат ни те стап ки на штед ни те 
вло го ви. На род на бан ка ги сле ди си
те случувања и во за вис ност од обе
мот на стабилизација на де нар ски те 
штед ни вло го ви е под гот ве на во ид
ни на да при ста пи кон воведување 
на но ви мер ки со цел да про дол жи 
трен дот на денаризација, што бе ше 
по чнат во по след ни те не кол ку го ди
ни и пот по мог нат со мер ки на цент
рал на та бан ка. 

7Как ва е состојбата со кре ди ти те? 
Да ли мо же да се оче ку ва де ка 
бан ки те и по на та му ќе ја под др

жу ва ат економијата?
Во пр во то тримесечје на 2016 го ди

на, бан ки те ис по ра чаа кре ди тен раст 
од 8,4% на го диш на ос но ва, што во ап
рил за ба ви на 7,5%, за ра ди ме сеч но то 
стагнирање на кредитирањето, а во 
мај се све де на 6,4%, по ра ди ме сеч ни
от пад на вкуп ни те кре ди ти. И покрај 
овие ви со ки стап ки на го ди шен кре
ди тен раст, за гри жу ва фак тот што 

од по че то кот на го ди на та, а осо бе но 
по случувањата во ап рил, за ба ву ва 
кредитирањето на претпријатијата. 
Од ре ден дел од ова намалување е 
од раз на из ме ни те на Од лу ка та за 
управување со кре ди тен ри зик од де
кем в ри 2015 го ди на, спо ред која до
кол ку бан ки те на пра ви ле це лос на 
резервација на не кое побарување, 
а се по ми на ти две го ди ни од це лос
но то резервирање, то гаш се долж ни 
да вр шат от пис на тие побарувања. 
Бан ки те се долж ни да се усог ла сат со 
из ме ни те од оваа од лу ка најдоцна до 
30.06.2016 го ди на. Се пак, по ли тич ка
та не ста бил ност се ка ко де ка влијае и 
врз на ма ле на та по ба ру вач ка за кре
ди ти, што од ас пект на бан ки те оди 
во при лог на стеснувањето на де по
зит на та ба за. Намалувањето на ви
шо ци те на лик вид ност го на ма лу ва и 
тро шо кот на бан ки те, во усло ви ко га 
за нив не ма по ба ру вач ка. Се пак, на 
долг рок, вак ва та ситуација не е по
вол на, имајќи пред вид де ка ос но вен 
из вор за финансирање на бан кар ски
те ак тив нос ти во РМ, при от суст во 
на дол го роч ни долж нич ки де нар ски 
ин ст ру мен ти, се ток му де по зи ти те на 
на се ле ни е то. 
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Г
о ле мо мно зинст во од 77 от сто 
од гла са чи те го отфрлија ре фе
рен дум ско то прашање со кое 
ќе се ну де ше секој граѓанин да 
има га ран ти ран при ход од 2.520 

швајцарски фран ци (око лу 2.250 ев ра) 
без ог лед на нив ни от ра бо тен ста тус 
или бо гат ст во, а се кое де те би при ма
ло 625 фран ци секој ме сец. Пла нот ќе 
овоз мо же ше на оние што за ра бо ту
ва ат по мал ку од ми ни му мот да има
ат дополнување на примањата. Оние 
што се без ра бо та би го до би ва ле це
ли от из нос, а при хо дот ќе се до би ва ше 
без условувања и не ма ше да се ода но

Предлогот што драматично ја менува социјалната политика гласно 
беше одбиен од Швајцарците.

Швајцарија на референдум

ГАРАНТИРАН МЕСЕЧЕН 
ПРИХОД ЗА СЕКОГО? 
НЕ, БЛАГОДАРАМ!

„Њујорк тајмс“ во текст за ис хо дот 
на ре фе рен ду мот ко мен ти ра де  ка 
Швајцарија се пре тво ра во ла бо-
раторија за оби ди за социјални и 
еко ном ски про ме ни бла го да ре ние 
на својот мо дел на ди рект на де мо-
кра тија во која секој граѓанин мо же 
да со бе ре пот пи си за одржување 
ре  фе рен дум. Пред три го ди ни се 
гла  са ше за наметнување на се ри-
оз ни ограничувања на из вр шен 

на до ме с ток. По доц на иста та го ди-
на бе ше од  би е на иницијативата со 
која вр в ни те менаџери ќе има ат 
пла та огра ни  че на на 12 па ти по ви-
со ка од онаа на најслабо пла те ни-
от ра бот ник во фир  ма та. Во 2014 
го ди на, бе ше од би  ен уште еден 
еко ном ски пред лог за воведување 
на ми ни мал на пла та од 25 до ла ри 
на час, што ќе бе ше нај ви со ката 
ми ни мал на пла та во све тот.
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Ова не е пр ва др жа ва 
со идеја за ос но вен при-
ход. Фин ска раз гле ду ва 
мож ност за кратење на 
си те ви до ви социјална 

по мош и на мес то тоа се-
ко му ќе плаќа по око лу 

9.000 ев ра го диш но.

Швајцарија има еден од 
највисоките жи вот ни 
стан дар ди во све тот, 
и покрај фак тот де ка 

се зго ле му ва бројот на 
жи те ли, а популацијата 

ста рее. Стап ка та на нев-
ра бо те ност во земјата е 
3,5 от сто, што е по мал ку 

од по ло ви на од про се-
кот во Ев роп ска та унија.

чу ва. Ќе ги за ме не ше си те до се гаш ни 
др жав ни про гра ми за социјална по
мош.

И покрај јасниот по раз, под др жу
ва чи те ве лат де ка гласањето е прв 
че кор кон по фер еко ном ски мо дел. 
„Секој пет ти граѓанин гла сал за без ус
лов ни ос нов ни примања, што е успех 
са мо по се бе“, изјави Серџо Ро си, про
фе сор по економија и под др жу вач на 
иницијативата.

Друг прет став ник на ис ти от та бор 
по ста ву ва ло гич на те за. „Ги гу би ме си
те на ши вред нос ти, создавајќи др жа ви 
на кои повеќе не им тре ба ат ра бот ни
ци, а се пак им тре ба ат по тро шу ва чи. 
Но, ка ко да оче ку ва ме луѓето да ку пат 
не што ко га не мо жат да за ра бо тат пла
та?“ пра шу ва Оли вие Ду шен, му зи чар 
и ули чен за ба ву вач.

Не кои про тив ни ци на оваа идеја ја 
на пад наа со оце на де ка ова е враќање 
на марк сис тич ка та економија, иа ко 
има ко ре ни мно гу по ра но. За ова пи
шу вал То мас Мор во 16 век, а на неа ра
бо тел То мас Пе ин во 18 век. Кон цеп тот 
на га ран ти ра ни примања бе ше про мо
ви ра на та по Вто ра та свет ска војна, од 
еко но мис типри вр за ни ци на сло бод
ни от па зар. Бе ше прет ста вен ка ко на
чин за редистрибуција на при хо дот.

Ин дуст рис ки от дизајнер Кур дин 
Пи ро ви но, за швајцарските ме ди у ми 
изјави де ка се со гла су ва со гри жи те на 
ид ни те ге не ра ции, но кон ста ти ра ше: 
„Не мо же те да му да де те на оп штест во
то идеја де ка па ри те се на располагање 
за да не се ра бо ти ниш то“.

Швајцарската вла да уште на по че то
кот се спро тив ста ви на иницијативата 
со објаснување де ка мер ка та би чи
не ла 25 милијарди фран ци го диш но. 

Тоа ќе ре зул ти ра ше со но ви да но ци, 
кратење на тро шо ци те и ќе ја униш те
ше на цио нал на та економија. Фе де рал
ни от со вет и Пар ла мен тот стра ву ваа де
ка по мал ку луѓе ќе од би раа да ра бо тат 
ако мер ка та би де одоб ре на.

Де ба та та по чна во 2013 го ди на, 
ко га на петицијата за под дрш ка на 
иницијативата се пот пи шаа сто илјади 
луѓе, а идејата го при вле че свет ско то 
вни ма ние и до ве де до ре фе рен ду мот 
на пет ти јуни.

Швајцарија има еден од највисоките 
жи вот ни стан дар ди во све тот, и покрај 
фак тот де ка се зго ле му ва бројот на жи
те ли, а популацијата ста рее. Стап ка та 
на нев ра бо те ност во земјата е 3,5 от
сто, што е по мал ку од по ло ви на од про
се кот во Ев роп ска та унија.

Ова не е пр ва др жа ва со идеја за 
ос но вен при ход. Фин ска раз гле ду ва 
мож ност за кратење на си те ви до ви 
социјална по мош и на мес то тоа се
ко му ќе плаќа по око лу 9.000 ев ра го
диш но. Пи лотпро гра ма та ќе по чне 
на по че то кот на ид на та го ди на со што 
око лу де сет илјади Фин ци ќе до би ва ат 
ме сеч но во 550 ев ра во пе ри од од две 
го ди ни.

Во Холандија, Утрехт пред во ди гру
па оп шти ни што ек с пе ри мен ти раа со 
слич ни пи лотпро ек ти. Идејата за га
ран ти ра ни примања се појави и во тр
ка та за прет се да тел с ка та кампања во 
САД, во но ем в ри ла ни. Бе ше про мо ви
ра на од не кои чле но ви на Де мо крат
ска та партија, кои ба ра ат по го ле ма 
социјална прав да, но ис то та ка има ат 
и по бор ни ци дес ни ча ри кои на ова 
гле да ат ка ко по до бра ал тер на ти ва за 
вла ди ни те социјални про гра ми.

Подготви: Душко Арсовски
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Е
ден од клуч ни те фак то ри за еко
ном ски и социјален развој во све
тот е развојот на ин тер нетуслу
ги те, до де ка до вер ба та во нив е 
мно гу важ на за нив ни от по дем. 

Не до сти гот на до вер ба, најчесто по ра
ди не до стиг на прав на си гур ност или 
пра вил но спроведување на право то 
при давање на ди ги тал ни услу ги, ги 
те ра кли ен ти те на бан ки те, по тро
шу ва чи те, претпријатијата и јавната 
администрација да се дво умат при 

извршувањето на тие услу ги (елек
трон ски тран сак ции, елек трон ски до
ку мен ти и нив на раз ме на итн.) и при 
воведувањето на но ви услу ги.

Се про це ну ва де ка до 2025 го ди на 
популацијата ро де на помеѓу 1980та та 
и 2000та та ќе го со чи ну ва око лу 75% 
од ра бот на та си ла, станувајќи рас теч
ко ин флу ент на. Ова зна чи ра пид но 
менување на ба за та на кли ен ти, ка ко 
кај бан ки те, та ка и кај дру ги те да ва
те ли на услу ги на ин тер нет. Но ва та 

Транзицијата кон дигиталните финансиски услуги
ЕРА НА ДИГИТАЛНО ЖИВЕЕЊЕ

Марин Пиперкоски, 
директор на дирекција за информатичка инфраструктура и телекомуникации 
Клириншка куќа КИБС а.д. Скопје
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Издавањето на вре мен-
ски пе ча ти обез бе ду ва 
по твр да за постоењето 
на од ре де на со др жи на 

на по да то ци во точ но од-
ре де но вре ме, со што се 
обез бе ду ва гаранција за 

нив ни от ин тег ри тет

де мо граф ска струк ту ра на кли ен ти на 
раз лич ни ка те го рии по ну ду ва чи, а по
себ но на бан ки те, сè по чес то се ка рак
те ри зи ра пре ку на зи вот Digital Natives 
(Ли це ро де но или по рас на то во ера та 
на ди ги тал на та технологија, па со тоа 
фамилијарно со компјутерите и ин тер
не тот од ра на воз раст), е об ли ку ва на 
повеќе од технологијата и од струк
тур ни те трен до ви от кол ку од воз рас та 
или од гео граф ска та ло ка ција.

На ви ки те и по тре би те на но ва та 
категорија ко рис ни ци де фи ни ра на 
ка ко Digital Natives (ДН) во ид ни на ќе 
ги де фи ни ра ат фи нан сис ки те услу ги. 
Од го во рот на бан ки те на барањата на 
ДН ќе ја де фи ни ра ат нив на та ролја во 
ид ни на.

За раз ли ка од прет ход ни те ге не
ра ции на кли ен ти на бан ки те, што 
ге не рал но тре баа да из бе рат ед на од 
де фи ни ра ни те жи вот ни па те ки со 
пред вид ли ви крајни точ ки, ДН има ат 
жи вот во свет полн со раз лич ни оп
ции и не пред вид ли вост. Нив ни от жи
во тен стил е рефлексија на жи вот на та 
сре ди на, па тие пред сè ја прет по чи та
ат флек си бил нос та.

Ге не рал но, ДН се на воз раст од 16 
до 40 го ди ни, сту ден ти, не ан га жи ра
ни сло бод ни ра бот ни ци, вра бо те ни 
ро ди те ли. Си те тие не гу ва ат по се бен 
од нос кон технологијата и кон но ви от 
кон цепт на кон ти ну и тет и про ме на 
на нив ни те жи во ти. Овие луѓе има ат 
фун да мен тал но раз лич ни очекувања 
од бан кар ска та индустрија, за раз
ли ка од прет ход ни те ге не ра ции на 
кли ен ти на бан ки те и ста ну ва ат сè 

по не за до вол ни од тра ди ци о нал на та 
услу га на фи нан сис ки те ин сти ту ции.

Ка ко од го вор на прет ход но то, бан
кар ски от сек тор тре ба да од го во ри со 
про дук ти и услу ги што се на ме не ти за 
овие но ви кли ен ти. Транзицијата кон 
ди ги тал ни те фи нан сис ки услу ги за се
га е единст вен од го вор за по тре би те 
на но ви те кли ен ти.

По стои по тре ба од зголемување 
на до вер ба та во ди ги тал ни те услу
ги, пре ку овозможување од стра на на 
бан ки те и нив ни те опе ра то ри, на за
ед нич ка ос но ва за без бед на елек трон
ска интеракција помеѓу ДН, дру ги те 
граѓани, претпријатијата и јавната 
администрација, со што ќе се зго ле
ми ефи кас нос та и навлегувањето на 
јавните и на при ват ни те елек трон ски 
услу ги, елек трон ски те де лов ни ак тив
нос ти и елек трон ско то тргување.

Со Ди рек ти ва та 1999/93/ЕЗ на Ев роп
ски от пар ла мент и на Со ве тот  се пра
ви зна ча ен че кор кон исполнувањето 
на по тре би те на мо дер но то вре ме: на
со ки за имплементација на елек трон
ски те пот пи си. Ре пуб ли ка Македонија 
ја пре то чу ва Ди рек ти ва та во За ко нот 
за елек трон ски пот пис и по да то ци во 
елек трон ски об лик (2001), но пот пол
на операционализација на Ди рек ти
ва та и За ко нот по чну ва во јуни 2006 
го ди на ко га КИБС АД Скопје ста ну ва 
прв из да вач на ди ги тал ни сер ти фи ка
ти за елек трон ски пот пи си во др жа ва
та.

Ток му де но ви ве се на вр шу ва ат де
сет го ди ни од функционирањето на 
из да ва чот на сер ти фи ка ти КИБС ка ко 
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На ви ки те и по тре би те на 
но ва та категорија ко рис-
ни ци де фи ни ра на ка ко 
Digital Natives (ДН) во 
ид ни на ќе ги де фи ни ра-
ат фи нан сис ки те услу ги. 
Од го во рот на бан ки те на 
барањата на ДН ќе ја де-
фи ни ра ат нив на та ролја 
во ид ни на.

ре гист ри ран из да вач на сер ти фи ка ти 
со глас но За ко нот и 15 го ди ни ак тив
на ра бо та на по ле то на услу ги те од 
ди ги тал на до вер ба и едукацијата на 
крајните ко рис ни ци за услу ги те на 
ди ги тал на до вер ба. Со својата ак тив
ност да ва те лот на услу ги од до вер ба 
КИБС се стре ми да го олес ни па тот на 
трансформирање и приспособување 
на го лем број на фи нан сис ки услу ги 
во елек трон ски услу ги со глас но по
тре би те на бан ки те и барањата на но
ви от про фил кли ен ти, без при тоа да 
се из гу би на без бед нос та и до вер ба та 
кон спроведување на овие услу ги.

Од на ве де но то, пр ви те две се од 
об лас та на ди ги та лен иден ти тет на 
ко рис ни ци те на елек трон ски услу ги. 
Ди ги тал ни от иден ти тет мо ра да ги 
за до во лу ва ис ти те прин ци пи и га ран
ции ка ко и при потврдување на фи
зич ки от иден ти тет на ин ди ви ду и те и 
на ор га ни за ци и те. Трен дот во Ев ро па, 
па и во све тот, е во на со ка на при ме на 
на ди ги тал но потпишување на да ле
чи на, правејќи ги ди ги тал ни те сер ти
фи ка ти во об лак алат ка за ед нос тав но 
и прак тич но мо бил но елек трон ско 
потпишување.

Издавањето на вре мен ски пе ча ти 
обез бе ду ва по твр да за постоењето на 
од ре де на со др жи на на по да то ци во 
точ но од ре де но вре ме, со што се обез
бе ду ва гаранција за нив ни от ин тег
ри тет. Ставањето на вре мен ски пе чат 
на елек трон ски пот пи шан до ку мент 
обез бе ду ва ва лид ност на пот пи ша ни
от до ку мент и по ис те кот на ва лид
нос та на сер ти фи ка тот за елек трон
ски пот пис.

Елек трон ска та пре по ра ча на ис по
ра ка обез бе ду ва ед нак ви и по до бри 
усло ви во од нос на ис по ра ка та на 
пре по ра ча ни прат ки со користење на 
стан дард на по штен ска услу га. Елек
трон ска та раз ме на на до ку мен ти е 
не за вис на од фор ма тот и го ле ми на та 
(до ку мен ти од се ка ков вид, шаб ло ни, 
мултимедија...), обез бе ду ва раз лич ни 
ни воа на до вер ли вост и со од вет на ре
ви зор ска тра га за на ста ни те ка ко вре
ме на испраќање и вре ме на при ем.

Цел та на услу га та за цент ра ли
зи ра на автентикација е да им овоз
мо жи на бан ки те зголемување на 
си гур нос та при потврдување на елек
трон ски от иден ти тет на ко рис ни ци
те и при ме на на со вре ме на и без бед
на технологија за автентикација со 

користење на повеќе раз лич ни уре ди 
за генерирање на ед но крат ни ло зин
ки (OTP), ка ко фи зич ки уре ди, та ка и 
соф т вер ка ко дел од па ме тен мо би лен 
те ле фон.

Автентикација при плаќања со 
кар тич ка на еко мерц ло ка ции (3D se
cure) е онлајнуслу га дизајнирана да 
ги на пра ви плаќањата со кар тич ки 
пре ку ин тер нет по без бед ни, на тој на
чин што овоз мо жу ва автентикација 
на иден ти те тот на ку пу ва чот (има
те лот на кар тич ка та), пред да се слу
чи авторизација на фи нан сис ка та 
трансакција. Цел та на оваа услу га 
е да ја по ста ви на ис то ни во до вер
ба та и си гур нос та на ку пу ва чот при 
плаќањата со кар тич ки пре ку ин тер
нет, ка ко ко га ку пу ва на фи зич ко про
даж но мес то. Ис тов ре ме но, услу га та 
ја по диг ну ва и до вер ба та кај про да
ва чи те (прав ни те ли ца) при нив на та 
про даж ба со кар тич ки пре ку ин тер
нет.

Про це сот на пренесување на кла
сич ни те услу ги во ди ги тал ни е не ми
но вен. Ка ко од го вор на прет ход но то, 
бан кар ски от сек тор тре ба да од го во ри 
со про дук ти и услу ги што се на ме не
ти за постојните и за но ви те кли ен ти. 
Транзицијата кон ди ги тал ни те фи
нан сис ки услу ги за се га е единст вен 
од го вор за по тре би те на кли ен ти те. 
КИБС АД Скопје ќе на пра ви се оваа 
про ме на за бан ки те и нив ни те кли
ен ти да би де кол ку што е мож но по ед
нос тав на и пријателска.

Следејќи го развојот на Ев роп ска та ре гу ла ти ва во до ме нот на елек трон ски те 
услу ги, од лу ки те на ин тер на ци о нал ни здруженија во својство на пред ла га чи на 
стан дар ди (ка ко CA/B Forum), да ва те лот на услу ги од до вер ба КИБС из ме ни дел 
од услу ги те и со зда де спек тар на но ви услу ги, ка ко што се:

• Издавање на ква ли фи ку ва ни сер ти фи ка ти за елек трон ски пот пис 
(Вер ба К и Вер ба Про сер ти фи ка ти);

• Издавање на ква ли фи ку ва ни сер ти фи ка ти за елек трон ски пе чат 
(Вер ба С сер ти фи ка ти);

• Издавање на вре мен ски пе ча ти;

• Обезбедување на елек трон ска пре по ра ча на ис по ра ка на да то те ки;

• Обезбедување на цент ра ли зи ра на ин фра струк ту ра за 
автентикација;

• Автентикација за плаќања со кар тич ка на е-ко мерц ло ка ции 
(3D secure).

СПЕК ТАР НА НО ВИ УСЛУ ГИ 
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МОБИЛНО БАНКАРСТВО
ТТК БАНКА ПОСТОЈАНО СО ВАС!



ЕОЅ иг ра важ на уло га во спро
ве дувањето на стра те ги и те за 
на пла та на дол го ви во бан кар 
ски от сек тор, те ле ко му ни ка  цис
ки от сек тор, ка ко и во на  пла та та 
на смет ки за ко му нал ни услу 
ги. Ка ко всуш ност го ре а ли зи
ра те ме на џ мен тот на вак ви те 
побарувања?

Со тоа што ги има ме по ста
ве но вис тин ски те струк ту ри во 
организацијата, од лич но сме ос
по со бе ни да по ну ди ме најдобра 
услу га. Освен тоа, во ве де ни те 
стан дар ди за извршување на услу
ги те ни овоз мо жу ва ат да ја ме
ри ме и да ја зго ле му ва ме на ша та 
ефи кас ност. За да се им пле мен ти

ра успе шен сис тем за управување 
со побарувања по треб но е да се 
обез бе ди ба ланс помеѓу ква ли фи
ку ва ни те вра бо те ни и тех нич ка та 
опре ме ност и це ло куп на та ра бо та 

постојано да се сле ди и да се по
до бру ва врз ос но ва на со од вет ни 
обу ки што ќе го зајакнат знаењето 
на вра бо те ни те вклу че ни во про
це сот.

Не одам неш ни от на стап на па за ри те во Ко со-
во и Цр на Го ра се за сно ва на по ба ру вач ка та 
на па за рот и на ва ши от про ак ти вен при стап 
кон па за ри те. Кои беа од лу чу вач ки те фак то-
ри за вак ви от развој?

Ка ко што спо ме нав и прет ход но, до ми ни ра ат 
сил ни те вред нос ти и ква ли те тот што ЕОЅ ги ну
ди. Да го појаснам ова, ед на од при чи ни те по-
ра ди која ни бе ше до де лен до го во рот со пр ва та 
бан ка во Ко со во бе ше ток му успеш на та со ра бот-
ка што во кон ти ну и тет ја има ме со иста та бан ка 
во дру ги те земји во ре гио нот. Тоа бе ше зе ме но 
пред вид и при зна е но од стра на на бан ка та при 
про це на та ка ко да ги за до во лат сво и те по тре-

би за про фе си о нал на и успеш на со ра бот ка и 
евалуација на на ша та по ну да. Вле зот на ЕОЅ 
на па за рот во Ко со во до не се бран на про ме ни 
во прак ти ка та во од нос на тоа ка ко тре ба да се 
ор га ни зи ра на пла та та на дол го ви на овој па зар. 
Ни прет ста ву ва го ле ма чест и за до вол ст во што 
вле гов ме на па за рот во Ко со во. Ве ру ва ме де ка 
бан ки те, те ле ко му ни ка цис ки те ком па нии, оси-
гу ри тел ни те ком па нии, ка ко и ком па ни и те за 
ко му нал ни услу ги во Ко со во се во по тра га по 
до вер лив парт нер во про це сот на управувањето 
со побарувања, а ЕОЅ е ток му тоа. Парт нер со 
дол го го диш но ис куст во и ек с пер ти за при зна е на 
на меѓународно ни во.

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

УСПЕШНО ГО РЕАЛИЗИРАВМЕ 

ЕОЅ секогаш ќе најде 
решение во најдобар интерес 

на потребите на клиентот

 ПРВИОТ ОТКУП НА ДОЛГОВИ ОД БАНКАРСКИОТ СЕКТОР 

М-р Катерина Бошевска, 
Генерален директор во EOS Матрих ДООЕЛ Скопје
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Ка ко оси гу ру ва те де ка до бра та 
ре пу та ција на ва ши те кли ен ти 
по сто ја но се од р жу ва на са ка но то 
ни во?

Настојуваме да оси гу ри ме де ка 
на ши те прак ти ки постојано ги ис
пол ну ва ат ви со ки те барања на 
на ши те кли ен ти. На ши те кли ен
ти мо жат да има ат до вер ба во нас. 
Ра бо та та на ЕОЅ е во со глас ност со 
вни ма тел но под гот ве ни от ко декс за 
однесување, ка ко и пре по ра ки те за 
комуникација со долж ни ци те, што 
се под гот ве ни од стра на на ма тич на
та компанија врз ос но ва на дол го го
диш но то ис куст во во управувањето 
со побарувања. Има ме од ли чен 
тим со по мош на кој мо же ме да ги 
спро ве ду ва ме најдобрите прак ти
ки во об лас та на управувањето со 
побарувања и до би ва ме постојано 
под дрш ка од струч ни те ли ца од 
ЕОЅ. ЕОЅ е компанија со до ка жан 
ква ли тет, та ка што на ши те кли ен ти 
мо жат да би дат си гур ни де ка не ма 
да се со о чат со ни как ви ри зи ци по 
нив на та репутација со предавањето 
на нив ни те побарувања на нас. 
Ова е на чи нот на ра бо та што го за
стап у ва ме, ка ко што е де фи ни ра но 
на пис ме но во на ши от ко декс на 
однесување.

Как ви се ва ши те пла но ви во вр
ска со по на та мош на та со ра бот ка 
со ва ши те кли ен ти?

На ши те пла но ви се на со че
ни кон постојано подобрување 
и зајакнување на парт нер ски от 
од нос со на ши те кли ен ти. На ша
та визија е во Македонија да ги 
во ве де ме и успеш но да ги спро
ве де ме по на пред ни те фи нан сис
ки мо де ли што ЕОЅ ги пр име ну ва 
во дру ги те земји. На ши от фо кус и 
по на та му ќе оста не на от ку пот на 
дол го ви ка ко ин ст ру мент што во ди 

На ши те пла но ви се на со че ни 
кон постојано подобрување и 

зајакнување на парт нер ски от од нос 
со на ши те кли ен ти. На ша та визија 
е во Македонија да ги во ве де ме и 

успеш но да ги спро ве де ме по на-
пред ни те фи нан сис ки мо де ли што 
ЕОЅ ги пр име ну ва во дру ги те земји

Наидуваме на ситуации, како неодамна во Црна Гора, во кои 
самите клиенти ни пристапуваат и ги бараат нашите услуги

ЕОЅ Е МНОГУ АКТИВНА ВО РЕГИОНОТ

Марвин Рамке, 
- Генерален директор на 
интернационалиот ЕОS и раководител на 
одделот за Источна Европа

Зош то кли ен ти те тре ба да го из бе рат ЕОЅ ка- 
ко да ва тел на услу ги?

Со комбинацијата на сво е то гло бал но ис куст во 
и ло кал на та ек с пер ти за ЕОЅ прет ста ву ва ква ли-
те тен по ну ду вач на услу ги. Со те кот на го ди ни-
те ЕОЅ го до ка жа својот ква ли тет. На ши те про-
фе си о нал ни стан дар ди се добро при фа те ни и 
при зна е ни од па за рот. При до бив ки те што ЕОЅ 
ги обез бе ду ва за сво и те кли ен ти се спо де лу ва-
ат на ни во на гру па та ЕОЅ и, спо ред тоа, ин фор-
ма ци и те за нас доаѓаат и до па за ри те ка де што 
во оп што не сме при сут ни. От ту ка, на иду ва ме на 
си ту а ции, ка ко не одам на во Цр на Го ра, во кои 

са ми те кли ен ти ни при ста пу ва ат и ги ба ра ат на-
ши те услу ги. Врз ос но ва на ова пра ви ме ана ли-
зи и про це ни за мож нос ти те да го по кри е ме па-
за рот ка де што има по тре ба од на ши те услу ги.

ЕОЅ е при сут на во ре чи си си те земји од ре-
гио нот. Се пак, во не кои од нив сè уште не-
до сти га ат услу ги те на ЕОЅ. Да ли пра ви те 
про це на на по тре ба та од ва ши те услу ги во 
ре гио нот? Да ли има те план за под дрш ка на 
овие земји во ва ша та об ласт на ек с пер ти за?

Ка ко што спо ме нав те, ЕОЅ е мно гу ак тив на во 
ре гио нот. По сто ја но ги сле ди ме по тре би те на 
па за рот и се оби ду ва ме со од вет но да од  го во-
ри ме на нив. Во мај 2016 го ди  на „ЕОЅ Мат рих 
Македонија“ ос но ва своја по друж ни ца во Ко со-
во, што веќе успеш но функ ци о ни ра. Врз ос но ва 
на по ба ру вач ка та на па  за рот, почнувајќи од 
јуни 2016 го  ди на, вле гу ва ме и на цр но гор ски от 
па зар, пов тор но пре ку „ЕОЅ Македонија“. Си-
гур ни сме де ка со на ши те ка па ци те ти и знаења, 
по Ср бија, Хр ват ска и Бос на и Хер це го  ви на, ќе 
мо же ме успеш но да од го  во ри ме и на по тре би те 
на па за ри те во Цр на Го ра и Ко со во.

до бр за реализација на не пла те
ни те побарувања во бан ки те, 
намалување на стап ка та на не
ус пех, обезбедување мож ност за 
бан ки те да ги пре рас пре де лу ва ат 
внат реш ни те ре сур си на ос нов
на та дејност, ка ко и да до ка же ме 
де ка со ЕОЅ репутацијата на кли
ен ти те, ка ко важ но прашање, е 
це лос но га ран ти ра на. ЕОЅ тре
ба да се сме та за парт нер во 
наоѓањето на решенија за на пла
та на побарувањата.

Со гор дост мо же ме да ис так не
ме оти ми на та та го ди на до ка жав
ме де ка на ши от па зар е ис то та ка 
зрел за вак ви на пред ни мо де ли 
за управување со побарувања, 
на мес то са мо на пла та на дол го
ви ка ко услу га во реализацијата 
на менаџментот на побарувања. 

Успеш но го ре а ли зи рав ме пр ви
от от куп на дол го ви од бан кар
ски от сек тор, на пра вен пр в пат 
во Македонија. Со ова се стек нав
ме со го ле ма пред ност, но ис то 
та ка и со го ле ма од го вор ност кон 
на ши от кли ент. ЕОЅ е под гот вен 
да спро ве ду ва ин ди ви ду а ли зи
ра ни мо де ли, при спо со бе ни на 
кон крет ни те по тре би на кли ен
тот и усог ла се ни со фак то ри те на 
па за рот. По ра ка та што са ка ме да 
ја пре не се ме е де ка ЕОЅ се ко гаш 
ќе најде ре ше ние во најдобар ин
те рес на по тре би те на кли ен тот.

Со тоа што ги има ме по ста ве но вис-
тин ски те струк ту ри во организацијата, 
од лич но сме ос по со бе ни да по ну ди ме 
најдобра услу га
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Н
а 29.03.2016 го ди на, на Го диш
на та конференција на Ма ке
дон ска бер за на која се од бе ле
жаа и 20 го ди ни од по че то кот 
на бер зан ско то тргување во Ре

пуб ли ка Македонија, официјално бе ше 
пуш тен во упо тре ба сис те мот СЕЕ Линк 
за пренасочување на ло зи, ре зул тат на 
со ра бот ка та на бер зи те од Бугарија, 
Хр ват ска и Македонија. Оче ку ва но, 
почнувањето на функционирањето 
на СЕЕ Линк пре диз ви ка го лем ин те
рес во ре гио нот, пред сè по ра ди фак тот 
што ова е прв успе шен про ект од ва ков 
вид во југоисточна Ев ро па, осо бе но по 
по ст криз ни от пе ри од ко га го ле ми те 
ев роп ски и свет ски бер зи ги ре ви ди
раа сво и те ак ви зи цис ки по ли ти ки, а 
ма ли те ре гио нал ни бер зи беа оста ве
ни са ми да се но сат со пре диз ви ци те 
на на ма ле ни от про мет и на по на та
мош ни от развој.

СЕЕ Линк е про ект во кој, за по че
ток, учест ву ва ат Ма ке дон ска та, Бу
гар ска та и За греп ска та бер за и со кој 
се со зда де ре гио нал на ин фра струк
ту ра што овоз мо жу ва пре куг ра нич
но тргување со хар тии од вред ност 
што се ко ти ра ни на па за ри те на 
овие три бер зи. Но, почнувањето на 
функционирањето на СЕЕ Линк по бу
ди го лем ин те рес кај дру ги те ре гио
нал ни бер зи и во мо мен тов со глас
нос ти за при стап кон СЕЕ Линк има ат 
до би е но Бел град ска та, Љубљанската, 
Бањалучката, Атин ска та и Цр но гор
ска та бер за. Се оче ку ва во на ред ни
от пе ри од по сте пе но си те овие бер зи 
да ста нат ак тив ни учес нич ки, со што 
зна чи тел но ќе се про ши ри ре гио нот 
во кој ќе се овоз мо жу ва тргување со 
хар тии од вред ност пре ку СЕЕ Линк.

Про ек тот СЕЕ Линк е под др жан од 
Ев роп ска та бан ка за об но ва и развој 
(ЕБОР) пре ку до де ле ни от грант во вку
пен из нос од 540.000 ев ра со на ме на за 
финансирање на ак тив нос ти те по вр
за ни со из ра бот ка на елек трон ски от 
сис тем за пренасочување на ло зи за 
тргување и адаптирање на работењето 

на ло кал ни те учес ни ци на па за рот 
кон сис те мот СЕЕ Линк. Од своја стра
на, бер зи теос но ва чи на про ек тот до
пол ни тел но вложија во за ед нич ка
та компанија уште 80.000 ев ра свои 
средст ва.

Всуш ност, сис те мот СЕЕ Линк ну ди 
функ ци о нал ност на цент ра ли зи ра на 
точ ка за внесување на ло зи за тргување 
со хар тии од вред ност што по тоа се со
од вет но пре на со чу ва ни помеѓу па зар
ни те учес ни ци, со што на ин вес ти то
ри те од земјите на бер зи теучес нич ки 
им се ну дат мож нос ти за тргување од 
фи нан сис ки те ин ст ру мен ти од овие 
па за ри пре ку ло кал ни те бро ке ри.

Прак тич но, тоа ќе се слу чу ва на 
тој на чин што сис те мот СЕЕ Линк има 

СЕЕ ЛИНК
Можност за тргување на регионалните пазари на хартии од вредност

Илчо Лазарески, 
Директор на Сектор за 
деловни операции
Македонска берза а.д. 
Скопје
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функција на при ма тел на си те на ло
зи и нив но пренасочување (от ка ко ќе 
би дат ве ри фи ку ва ни и про це си ра ни) 
кон на зна че ни от при ма тел (ов лас тен 
учес ник на па за рот), кој по на та му е од
го во рен за внесувањето на на ло гот во 
сис те мот за тргување на со од вет на та 
бер за. Во ед но, сис те мот СЕЕ Линк ис то 
та ка вр ши и пренасочување на из веш
та и те за склу че ни те тран сак ции со 
хар тии од вред ност. 

Сли ко ви то при ка жа но, про це сот на 
пренасочување на на ло зи пре ку сис те
мот СЕЕ Линк ќе се од ви ва на след ни от 
на чин (види графикон).

На по че то кот, пла ни ра но е сис
те мот СЕЕ Линк да ну ди мож ност за 
тргување со обич ни и при ори тет ни 
ак ции, др жав ни об в рз ни ци, ка ко и 
мож ност за запишување ак ции при 
при мар ни еми сии. Сис те мот СЕЕ 
Линк ну ди и до пол ни тел ни функ ци
о нал нос ти, ка ко дистрибуција на па

зар ни по да то ци во ре ал но вре ме и 
дистрибуција на известувања од бер
зи теучес нич ки.

Со почнувањето на функционирање 
на сис те мот СЕЕ Линк се по чна со пре
смет ка и објавување на два ин дек са 
СЕЕ Линк, SEELinX (пон де ри ран ин
декс) и SEELinX EWI (equalweighted ин
декс), а во ед но пуш те на е во упо тре ба 
и ин тер нетстра ни ца та на СЕЕ Линк 
(www.seelink.net), на којашто ин вес
ти то ри те ќе мо жат да до би ва ат ин фор
ма ции за фи нан сис ки те ин ст ру мен ти, 
ин дек си те, па зар ни и ста тис тич ки по
да то ци од бер зи теучес нич ки, ка ко и 
дру ги ре ле вант ни ин фор ма ции за ин
вес ти то ри те.

Со по че то кот на функционирањето 
на плат фор ма та СЕЕ Линк, ма ке дон
ски те граѓани пр в пат мо жат ле гал
но да тр гу ва ат со стран ски хар тии од 
вред ност, за по че ток хр ват ски и бу
гар ски, но со ог лед на веќе пот пи ша
ни те при стап ни ци на дру ги те бер зи, 
оп фа тот на ско ро ќе се про ши ри. Ис то 
та ка, тргувањето ќе се вр ши пре ку до
маш ни бро кер ски куќи и бан ки, кај 
кои ин вес ти то ри те ќе ги да ва ат сво и
те на ло зи за купување или продавање 
хар тии од вред ност, што по тоа ќе ги 
пре на со чат на ло зи те за извршување 
пре ку сво и те парт не ри на ре гио нал
ни те па за ри. Во ед но, со по че то кот на 
функционирањето на плат фор ма та 
СЕЕ Линк ќе се зго ле ми ви зи бил нос
та на ма ке дон ски от па зар на хар тии 
од вред ност, што се оче ку ва да влијае 
за по го лем ин те рес на стран ски те ин
вес ти то ри за вложување во хар тии од 
вред ност од ма ке дон ски из да ва чи.

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

Идејата на про ек тот е интеграција на ре гио-
нал ни те па за ри на хар тии од вред ност со 
користење на тех но лош ки те мож нос ти на 
поврзување, при што бер зи те што учест-
ву ва ат во про ек тот ја за др жу ва ат својата 
не за вис ност ка ко по себ ни прав ни субјекти, 
но нив но то учест во во про ек тот им овоз мо-
жу ва на ин вес ти то ри те по ле сен и по ефи ка-
сен при стап до па за ри те на овие бер зи пре ку 
ло кал ни те бро ке ри. На сре ден рок се оче ку ва 
де ка овој про ект има потенцијал да го зго ле-
ми про ме тот на секоја бер за-учес ник.

ИДЕЈА

Сис те мот СЕЕ Линк ги по-
вр зу ва след ни те учес ни ци: 
член ки те на бер зи те кои ќе 

пот пи шат до го вор со СЕЕ 
Линк за користење на сис те-

мот и мо жат да се јават во 
уло га на член ка-испраќач 

на на ло зи (originating 
broker) што ќе го ко рис ти 

сис те мот за давање на ло зи 
од ло кал ни ин вес ти то ри 
за купување/про даж ба 
на хар тии од вред ност 

пре ку член ки те-парт не ри 
во дру га земја, и член-

ка-ре а ли за тор на на ло зи 
(executing broker) – член ка 
што пре ку сис те мот при ма 

на ло зи за тргување од 
член ка та-парт нер во дру га 
земја-испраќач на на ло зи и 
ги ре а ли зи ра на ло кал ни от 
па зар, ка ко и бер зи те-учес-

нич ки, ад ми нист ра то ри те 
на СЕЕ Линк и на ин тер нет-

стра ни ца та СЕЕ Линк. Во 
мо мен тов, вкуп но 27 член ки 

од Македонија, Хр ват ска 
и Бугарија има ат до би е но 

до зво ла за членст во во СЕЕ 
Линк.
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В
нат реш на та ревизија е ди зај
ни рана да до да ва вред ност и 
да го по до бру ва работењето на 
ор  га ни за ци и те. Во Ре пуб ли ка 
Македонија веќе ед на деценија 

внат реш на та ревизија прет ста ву ва 
етаб ли ра на професија во де лов на та за
ед ни ца, осо бе но ат рак тив на и ба ра на 
од ком па ни и те ка ко ис кус на функција 
во про це на та на ри зи ци те, што уве ру
ва, со ве ту ва и ја по до бру ва еко но мич
нос та, ефи кас нос та и ефек тив нос та на 
де лов ни те про це си. Клуч ни от парт
нер на мо дер но то и со вес но то де лов но 
управување.

Со вре ме ни те менаџери, го ле ми те 
ком па нии, па и по ма ли те при ват
ни ком па нии де нес внат реш на та 
ревизија ја гле да ат ка ко вре ден и 
не оп хо ден ре сурс во де лов ни от свет 
на управување.

Тра ди ци о нал ни от на чин на внат
реш на та ревизија за уверување сè 
повеќе се до пол ну ва и се раз ви ва во 
ко рис на мо дер на уло га, што вр в ни от 
менаџмент и од бо ри те на ди рек то ри ја 
гле да ат ка ко вис тин ски от со вет ник од 
до вер ба, ком пе тен тен да кре и ра мож
нос ти за про ак тив на пер спек ти ва на 
тол ку по са ку ва ни от де ло вен по раст и 
развој.

Сè по го лем број менаџери ја пре поз
на ва ат по лез нос та и вред нос та на 
внат реш на та ревизија 

Внат реш ни те ре ви зо ри се оние 
што ќе се со о чат со менаџментот и ќе 
овоз мо жат ко рис но и на пред но ни во 
на про ме на. Тие во сво и те пла но ви 
за ревизија ги вклу чу ва ат и стра теш
ки те ри зи ци на компанијата, тоа се 
вис тин ски те про фе си о нал ци кои не
ма са мо да ги истра жу ва ат де та ли те и 
ма ли те греш ки ту ку и ќе ги пред ви дат 
клуч ни те биз нисри зи ци, а се то тоа 
по чну ва од нив на та ин те лек ту ал на 
љубопитност што тре ба да ја по се ду ва
ат.

Сè по го лем број менаџери ја пре
поз на ва ат по лез нос та и вред нос та на 
внат реш на та ревизија и на кој на чин 
таа до да ва вред ност врз работењето на 
ед на организација, пре ку помагање во 
остварувањето на нејзините це ли, пре
ку воведување на сис те мат ски, дис
цип ли ни ран при стап во оценувањето 
на ефек тив нос та на управувањето со 
ри зи ци те, сис те мот на ин тер ни кон
тро ли и кор по ра тив но управување, 
давање пре по ра ки за со од вет ни мер ки 
со цел да се по до бри нив на та ефек тив
ност и ефи кас ност.

ПРЕДИЗВИЦИ И ТРЕНДОВИ 
ВО ВНАТРЕШНАТА РЕВИЗИЈА

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
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Кон сре ди на та на 
2016 го ди на сме во 

исчекување на го лем 
на стан, Меѓународната 

конференција, што се 
пла ни ра да се од р жи на 
шес ти и седми ок том в ри 

2016 го ди на. Те ма та на 
конференцијата ќе би де 

“ВЛИЈАНИЕТО НА РИЗИКОТ 
НА НАШИОТ УНИВЕРЗУМ”, 

ка де што учес ни ци те на 
конференцијата ќе се 

за поз на ат со најновите 
де лов ни прак ти ки за 

про це на и управување со 
ри зи ци те, пре зен ти ра ни 
од повеќе од 20 по зна ти 
пре да ва чи од земјата и 

од странст во. Пред ви де на 
е ме ди ум ска по кри е ност 

на конференцијата и 
по се те ност на учес ни ци 
од Македонија, Србија, 

Бугарија, Албанија, Бос на 
и Хер це го ви на, Ко со во, 

Грција, Англија.

Здру же ни е то на внат реш ни те ре
ви зо ри на Македонија прет ста ву ва 
единст ве на, не за вис на и про фе си
о нал на организација од об лас та на 
внат реш на та ревизија на територија 
на Ре пуб ли ка Македонија, што пре
ку својата дејност ги обе ди ну ва ли ца
та кои ра бо тат или има ат ин те рес во 
внат реш на та ревизија, од јавниот и од 
при ват ни от сек тор.

Здру же ни е то им овоз мо жу ва на 
сво и те чле но ви добивање на ме ѓу на
род но при зна е на ли цен ца Certified In
ternal Auditor – CIA.

Во здру же ни е то чле ну ва ат внат
реш ни ре ви зо ри од при ват ни от и од 
ја вниот сек тор на Ре пуб ли ка Ма ке
до нија. Си те чле но ви има ат пра во 
на глас и учест ву ва ат во носењето на 
стра  теш ки те од лу ки. Упра вен ор ган на 
здру же ни е то е Управ ни от од бор, во кој 
чле ну ва ат про фе си о нал ци со из гра де
на ка ри е ра од при ват ни от и од јавниот 
сек тор, из бра ни од стра на на Со бра ни
е то и кои со мно гу труд и на со вре мен 
на чин ја про мо ви ра ат внат реш на та 
ревизија во Ре пуб ли ка Македонија. 
Управ ни от од бор на здру же ни е то има 
јасно де фи ни ра ни це ли да ја унап ре
ди внат реш на та ревизија во Ре пуб ли
ка Ма кедонија. И да, тоа го пра ви ме, 
секојдневно пре ку воспоставување на 
де лов ни од но си со ре гу ла тор ни ин сти
ту ции, ин сти ту ции тес но по вр за ни со 
ревизијата, об ра зов ни ин сти ту ции, 
кон стант на едукација на си те на ши 

чле но ви од си те сек то ри, сè повеќе 
доближувајќи ги свет ски те трен до
ви за внат реш на та ревизија пре ку 
предавања, тре нин зи, ин тер ак тив на 
на ста ва и промовирање на ли цен ца та 
CIA. За тоа де ка сме на вис ти на „го ле
ми“ во оваа об ласт збо ру ва и фак тот 
де ка са мо во 2015 го ди на стап ка та на 
по раст на чле но ви кои се здобија со 
сер ти фи ка тот CIA се зго ле ми за над 
60%, што е на вис ти на од ли чен ре зул
тат, до кол ку се спо ре ди со свет ска та 
стап ка на по раст од 2015 го ди на.

Секоја го ди на се од р жу ва ре ви
зор ски со вет, ка де што прет став ни
ци од повеќе од сто земји, меѓу кои и 
Македонија, раз ме ну ва ат ис куст ва и 
за ед но пар ти ци пи ра ат за формирање 
на ид ни те стра те гии по вр за ни со 
професијата. Оваа го ди на ре ви зор ски
от со вет ќе се од р жи во јули во Њујорк, 
ка де што по чна ло сè во дам неш на та 
1941 го ди на. Вак ва та сим бо ли ка, 75 
го ди ни од постоењето на ИИА Гло бал, 
ќе ја од не се и ИИА Македонија на овој 
ре ви зор ски со вет, ка де што не со мне но 
ќе за ста не ме ра мо до ра мо со го ле ми те 
земји.

Здру же ни е то е ак тив на, 
при зна е на и пол но прав на 
член ка на гло бал на та ре-
но ми ра на организација The 
Institute of internal auditors 
– IIA, со што си те ак тив ни 
чле но ви на Здру же ни е то 
на внат реш ни те ре ви зо ри 
на Македонија ста ну ва ат 
пол но прав ни член ки и на 
гло бал на та организација 
IIA, со пра во за при стап 
на гло бал на та ин тер-
нет-стра ни ца www.theiia.
org, обезбедувајќи влез и 
кон ти ну и ра на до стап ност 
на најголемата свет ска риз-
ни ца со материјали, ли те ра-
ту ра и ин фор ма ции за внат-
реш на ревизија. 

Дел од Управниот одбор на Институтот на 
внатрешни ревизори на Република Македонија
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К
вантификацијата и трет ма
нот на ри зи кот од др жав на та 
из ло же ност ни ко гаш не е лес
на те ма и ни ко гаш не мо же да 
се гле да са мо низ приз ма та на 

управувањето со ри зи кот. Иа ко си те 
ќе се со гла си ме де ка из ло же нос та на 
др жа ва та не е без ри зик, се пак не мо
же да се ка же де ка по стои ма ла мож
ност за од р ж лив бан кар ски сис тем во 
случај на неисполнување на об вр ски
те од стра на на др жа ва та во по глед на 
нејзина ви со ка из ло же ност. При чи на
та за тоа ле жи во фак тот де ка ос но ва та 
за су ве ре нос та во на со ка на др жав на та 
из ло же ност се ко гаш е ре зул тат на дла
бо ка еко ном ска кри за, што не мо же да 
се изо ли ра. Не ма ка пи тал или го ле ми 
ограничувања на из ло же нос та што 
мо жат да ја спа сат бан ка та да до жи вее 
теш ка не ста бил ност пре диз ви ка на од 
др жав на та из ло же ност. И ако се по
глед не под ла бо ко во суш ти на та на она 
што на вис ти на се слу чу ва во не одам
неш на та еко ном ска историја, мо ра да 
се при знае де ка про бле мот е повеќе 
прашање на ри зи кот по вр зан со лик
вид нос та, а не прашање на кре ди тен 
ри зик. Др жа ви те во ми на то то има ле 
од ре де ни об в рз ни ци што би ле из да
де ни со повеќе од 90 де на до спе а ност 
и так ви те об в рз ни ци се сме та ле за 
задоцнување, но рет ко би ле при чи на 
за бан к рот. Ин те рес но е да се ви ди ка
ко ре гу ла тор на та рам ка на Ев роп ска
та унија (по на та му ЕУ) ги ре ша ва овие 

ри зи ци, ис то и на ни во на Ба зел с ки от 
ко ми тет за бан кар ска супервизија (по
на та му БК БС) (BCBS – Basel Committee 
on Banking Supervision).

Кон кре тен ре гу ла то рен трет ман на 
ри зи кот од др жав на из ло же ност

Глав ни те ри зи ци што се сме та де
ка се по вр за ни со др жав на из ло же
ност се: кре дит ни от ри зик, ри зи кот од 
концентрација и лик вид нос ни от ри
зик.

Ко га е во прашање кре дит ни от ри
зик од др жав на та из ло же ност, ре гу
ла тор на та рам ка на БК БС (BCBS) про
пи шу ва де ка го ле ми на та на ри зи кот 
тре ба да се за сно ва осо бе но на го ле ми
на та на над во реш ни от ри зик. Име но, 
ка ко на цио нал на дискреција, по мал 
ри зик е до зво ле но да се пре не се на из
ло же нос та на бан ки те кон др жа ва та 
(или цент рал на та на цио нал на бан
ка) со претставување де но ми ни ра но 
во до маш на ва лу та и фи нан си ран во 
иста та ва лу та. Рам ка та го објаснува 
тер ми нот „фи нан си ран во до маш на 
ва лу та“, ис тов ре ме но барајќи бан ки те 
да ги има ат прет ста ве но со од вет ни те 
об вр ски во до маш на ва лу та, но во по
на та мош ни от текст на рам ка та збо
рот „прет ста ве ни“ не е објаснет. Иа ко 
кон цеп тот за ва лу т но прикажување е 
оправ дан со фак тот де ка секоја земја 
е спо соб на да из да де соп ст ве на ва лу
та не оп ход на за нејзиниот опс та нок, 
по след ни те др жав ни кри зи по ка жаа 
де ка ва лу т ни от ас пект не прет ста ву
ва про блем и де ка др жав ни от долг е 
ист без ог лед во која ва лу та е из ра зен. 
Уште повеќе, по след на та рус ка кри
за од 1998 го ди на бе ше ре ше на на тој 
на чин што до маш ни от долг бе ше те
мел но пре струк ту и ран, до де ка, пак, 
над во реш ни от долг бе ше од ло жен, но 
на вре ме но от пла тен.

Слич но на тоа, спо ред ре гу ла тор

За вре ме на кри за та, бан ки те го ку пу ва-
ат до маш ни от др жа вен долг со ви шо кот 
лик вид ност што се дол жи на по нис ка та 
по ба ру вач ка на кре ди ти во кор по ра-
тив ни от и ма лоп ро даж ни от сег мент и 
на тој на чин по ма га за финансирање на 
до маш ни от др жа вен буџетски де фи цит.

Ко га е во прашање 
кре дит ни от ри зик од 
др жав на та из ло же ност, 
ре гу ла тор на та рам ка на 
БК БС (BCBS) про пи шу ва 
де ка го ле ми на та на ри-
зи кот тре ба да се за сно ва 
осо бе но на го ле ми на та 
на над во реш ни от ри зик.

ЕУ versus БАЗЕЛ 
СТАНДАРДИЗИРАНИ ПРАВИЛА ЗА 
ТРЕТМАН НА ДРЖАВНАТА ИЗЛОЖЕНОСТ

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

HRVATSKA 
NARODNA 

BANKA
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на та рам ка на ЕУ, Ре гу ла ти ва та 
бр. 575/2013 на Ев роп ски от пар
ла мент и на Со ве тот од 26 јуни 
2013 го ди на (по на та му АП СП) (EU 
regulatory framework – CRR), ка
пи та лот по тре бен за покривање 
на кре дит ни от ри зик на ЕУ, прет
ста вен и фи нан си ран во до маш
на ва лу та, из не су ва 0%. Бидејќи 
ЕУ е за ед ни ца на земјичлен ки од 
кои не кои веќе го ко ри стат ев ро
то ка ко до маш на ва лу та, а дру ги те 
пла ни ра ат да го во ве дат во ид ни
на, рам ка та на ЕУ е при спо со бе на 
во од ре де на ме ра, да до зво лу ва 0% 
ри зик во од нос на до маш на та из
ло же ност на земјитечлен ки на 
ЕУ, и тоа сè до 31 де кем в ри 2017 го
ди на, де но ми ни ра на и фи нан си
ра на во до маш на та ва лу та на која 
би ло од нив. Со тоа прак тич но се 
овоз мо жу ва др жав на та из ло же
ност и на земјите што не се член ки 
на ев ро зо на та да има ат 0% ри зик, 
но сè до 31 де кем в ри 2017 го ди на. 
Пе ри о дот на транзиција трае мал
ку по крат ко од две го ди ни и от ту
ка се по ста ву ва прашањето што 
на вис ти на се про ме ни од пр ви 
јануари 2014 го ди на, ко га АП СП 
(CRR) бе ше им пле мен ти ра на, со 
цел да се оправ да раз ли ка та во 
трет ма нот. Имајќи пред вид де ка 
повеќето од земјите што не се во 
ев ро зо на та сè уште го не ма ат во
ве де но ев ро то (освен Литванија, 
која го им пле мен ти ра ше ев ро то 
на пр ви јануари 2015 го ди на).

Вто ри от ри зик на др жав на из
ло же ност е ри зи кот на кон цен
тра ција или по пре циз но на ре чен 
„ри зик со единст ве но име“ или 
„singlename risk“. Тоа е ри зик спо
ред кој неплаќањето на дол гот од 
еден кли ент или гру па по вр за ни 
кли ен ти мо же да до ве де до не мож
ност бан ка та да го от пла ти дол гот. 
Овој ри зик бе ше ре гу ла тор но ре
шен пре ку наметнување ли ми ти 
за из ло же ност на еден кли ент или 
на гру па по вр за ни кли ен ти. Спо
ред ре гу ла тор на та рам ка на ЕУ, 
бан ки те не мо жат да си до зво лат 
да би дат из ло же ни на кли ент или 
на гру па по вр за ни кли ен ти на 
вред ност по го ле ма од 25% од ка пи
та лот со кој рас по ла га ат. 

Во ап рил 2014 го ди на, БК БС 
(BCBS) усвои но ва рам ка на го ле

ма из ло же ност спо ред која кре
дит на из ло же ност на бан ки те кон 
др жа ви те и нив ни те цент рал ни 
бан ки се из зе ме ни од при ме на
та на ли митот на го ле ма из ло же
ност, без ог лед на те жи на та на ри
зи кот што го до би ва ат во рам ки те 
на кре дит ни от ри зик.

Ка ко што прет ход но ис так нав, 
најважен од си те ри зи ци во од
нос на др жав на та из ло же ност е 
лик вид нос ни от ри зик на кра ток 
рок, што во ре гу ла тор на та рам
ка е тре ти ран пре ку барањето за 
покривање на лик вид нос та, што 
бе ше во вед но со цел да оси гу ри де
ка бан ка та има со од ве тен фонд на 
не хи по те кар ни лик вид ни средст
ва од ви сок ква ли тет (по на та му 
ЛС ВК) (high quality liquid assets 
– HQLA), што се состојат од па ри 
или од средст ва што мо жат да се 
пре тво рат во па ри со ма ла за гу
ба или без за гу ба на вред нос та на 
при ват ни те па за ри, за да се за до
во ли лик вид нос на та по тре ба во 
пе ри од од 30 ка лен дар ски де но ви 
во случај на стрессце на рио. Рам
ка та БК БС (BCBS) ба ра состојбата 
на ЛС ВК (HQLA) да би де добро рас
пре де ле на во са ми те ка те го рии. 
Единст ве ни от ис клу чок од ова 
пра ви ло се др жав ни те дол го ви на 
бан ки те пред ви де ни во до маш на
та јуриздикција и јуриздикцијата 

спо ред која ра бо тат бан ки те, ка ко 
и ре зер ви те на цент рал на та бан
ка, долж нич ки те хар тии од вред
ност на цент рал на та бан ка и па
ри те.

Ис ти от трет ман се по чи ту ва и 
во ре чи си усво е ни от Де ле ги ран 
акт (на Комисијата за де ле ги ра
на ре гу ла ти ва та на ЕУ 2015/61 од 
де сет ти ок том в ри 2014 го ди на за 
дополнување на Ре гу ла ти ва та 
на ЕУ бр. 575/2013 на Ев роп ски от 
пар ла мент и на Со ве тот на ЕУ), 
што се од не су ва на барањето за 
покривање на лик вид нос та во 
ЕУ. Спо ред тој акт, бан ки те во ЕУ 
е по треб но да има ат вос пос та ве но 
по ли ти ки и ли ми ти за да се оси
гу рат де ка фон дот на лик вид ни те 
средст ва, што се со стои од нив ни
от лик ви ден там пон, е со од вет но 
рас пре де лен во се кое вре ме. Над
леж ни те ор га ни мо жат да на мет
нат од ре де ни ограничувања или 
барања во од нос на лик вид ни от 
фонд на кре дит ни те ин сти ту ции, 
за да се по стиг не усогласување 
со тоа барање, но се кое так во 
ограничување или барање не 
смее да се од не су ва на до маш на та 
др жав на из ло же ност.

Да за клу чи ме, од ас пект на ли
к вид  нос та, фак тот де ка лик вид
ни от там пон во ве ден со цел да се 
од р жат крат ко роч ни те лик вид

Из вор: ESRB извештај за регулаторен третман на државна изложеност март 2015
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нос ни по тре би е, на при мер, кон
цент ри ран и се со стои единст ве но 
од до маш ни от др жа вен долг, што 
не се сме та за лик вид но сен ри зик 
и од глед на точ ка на обе те рам ки, 
ЕУ и БК БС (BCBS). Ед на од при чи
ни те за ва ков при стап мо же да 
би де фак тот де ка до маш ни те др
жав ни об в рз ни ци се сме та ат за 
со од ве тен ко ла те рал за по тре би те 
на цент рал на та бан ка, до кол ку се 
по треб ни.

За врш ни за бе леш ки
Се гаш ни от трет ман на кре

дит ни от ри зик, ис то ка ко и ри
зи кот на концентрација спо ред 
рам ка та на ЕУ, е постојано сме тан 
за по ри зич на др жав на из ло же
ност де но ми ни ра на и фи нан си ра
на во стран ска ва лу та, та ка што 
барањата за так ва та из ло же ност 
се по ви со ки во по глед на ка пи
тал ни те побарувања, осо бе но во 
наметнувањето на ви со ки те ли
ми ти на из ло же ност од 25% (освен 
над во реш ни от оправ дан ри зик 
од 0%). Рам ка та на БК БС (BCBS) е 
до некој сте пен аси мет рич на и 
ба ра до пол ни тел но ка пи тал но 
задржување на др жав на та де но
ми ни ра на во стран ска ва лу та, но 
во ис то вре ме не лимитирајќи ја до 
25% од рас по лож ли ви от ка пи тал.

Ова отстапување на ЕУ има 
дла бо ки и мо же би теш ки по сле ди
ци во земјите што не се член ки и 
во кои над во реш но то рангирање 
не ја оправ ду ва ри зич нос та од 0%, 
бидејќи во 2018 го ди на, Ев роп ска
та ре гу ла тор на рам ка во ве ду ва го
лем и те жок ли мит на из ло же ност 
на до маш ни от др жа вен долг на 
оние земји што се де но ми ни ра ни 
во дру га ва лу та на ЕУ, а најмногу 
во ев ра, ви со ки ограничувања 
што не се пред ви де ни во рам ка та 
на БК БС (BCBS) за ви со ка из ло же
ност.

Про бле мот на поставувањето 
на ви сок и те жок ли мит на 
изложување е мно гу дис ку ти ран 
во по след ни от пе ри од. По го ле
ми от дел од ар гу мен ти те из не се
ни во овие дис ку сии се про тив 
воведување на го лем и те жок 
ли мит на из ло же ност на др жав
ни от долг. Она што постојано се 
пов то ру ва е фак тот де ка из но сот 
на др жав ни от долг од до маш ни те 
бан ки слу жи ка ко ва жен там пон 
за намалување на сте пе нот на не
одам неш на та фи нан сис ка кри за. 
Факт е де ка, за вре ме на кри за та, 
бан ки те го ку пу ва ат до маш ни от 
др жа вен долг со ви шо кот лик вид
ност што се дол жи на по нис ка та 
по ба ру вач ка на кре ди ти во кор

по ра тив ни от и ма лоп ро даж ни от 
сег мен ти и на тој на чин по ма га за 
финансирање на до маш ни от др жа
вен буџетски де фи цит. Во пе ри од 
на еко ном ски по раст про це сот е об
ра тен и бан ки те го на ма лу ва ат обе
мот на до маш ни от долг и из да ва ат 
повеќе кре ди ти на кор по ра тив ни
те и на ма лоп ро даж ни те кли ен ти. 
Воведувајќи ги го ле ми те ли ми ти 
на др жав на из ло же ност, де ли кат
ни те иг ри помеѓу бан ки те и др
жа ва та што по ма га ат да се олес ни 
фи нан сис ка та кри за ќе ис чез нат, 
што во ид ни на ќе при до не се кон 
продлабочување на фи нан сис ка 
не ста бил ност. Тоа е при чи на та 
зош то е теш ко да се за мис ли де ка 
си те дис ку сии што се во дат во мо
мен тов на ни во на ЕУ или на БК
БС (BCBS) во од нос на трет ма нот 
на др жав ни от долг, би до ве ле до 
воведување на ви со ки и теш ки ли
ми ти на из ло же ност на др жа ви те. 
Се по ста ву ва прашањето зош то се 
во ве ду ва ат тие стро ги ли ми ти од 
стра на на АП СП (CRR) за др жав на 
из ло же ност на земјите што не се 
во ев ро зо на та, а се де но ми ни ра ни 
во ев ро. Осо бе но имајќи ја пре вид 
стра те гис ка та цел од воведување 
на ев ро то ка ко до маш на ва лу та, 
што е вклу че на во фи нан сис ки те 
пла но ви на земјите во прашање.
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ден во месецотден во месецот

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

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

• 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. 



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

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
р ка та за по го лем про фит, поеко
но мич но работење, намалување 
на тро шо ци те и зголемување на 
кон ку рент нос та ста на со ста вен 
дел од раководењето на секоја 

компанија, осо бе но на оние ком па нии 
што ра бо тат во се ри оз ни кон ку рент
ски усло ви. Ду ри и ком па ни и те што ра
бо теа во ре гу ли ра ни па за ри по ле ка ја 
гу бат сло бо да та, а со тоа менаџментот 
е под сè по го лем при ти сок да се снајде 
во но во то кон ку рент ско опкружување.

Но, да се по стиг не кон ку рент ност, 
да се на ма лат тро шо ци те и во ис то 
вре ме да се со зда ва про из вод без кој 
не мо жат да функ ци о ни ра ат про из
вод ни те ка па ци те ти и економијата во 
це ли на, по треб ни се се ри оз ни ин вес
ти ции, осо бе но за ком па ни и те што се 
гра де ле пред повеќе од три е сет го ди ни 
и кои мо ра ат да ра бо тат па ра лел но на 
одржување на постојниот ка па ци тет 
и на не го во проширување. Најтешко 
е ко га тре ба да се ме ну ва сè (осо бе но 
по ра ди до тра е ност), бидејќи так ви
те про ме ни ба ра ат пре мно гу фи нан
сии. Се ка ко де ка но ви те тех но ло гии со 
кои се осве жу ва ат и се над гра ду ва ат 
постојните ка па ци те ти да ва ат мож
ност за намалување на тро шо ци те по 
еди ни ца про из вод, но за ефек ти те на 
по че то кот во оп што не ста ну ва збор. 
Ко га пред вас стои пре диз вик да фи
нан си ра те инвестиција од не кол ку 
де се ти ци ми ли о ни ев ра вие во оп што 
не раз мис лу ва те как ви ефек ти ќе да де 
таа, од нос но зна е те де ка тие ефек ти 
ќе се чувст ву ва ат по не кол ку го ди ни. 
Пр во то на што мис ли те е ка ко да ја за
тво ри те фи нан сис ка та конструкција и 
кол ку што е мож но по ма ло да би де ва
ше то соп ст ве но учест во, бидејќи зна
е те де ка на ли ста та има те пре мно гу 

важ ни, не од лож ни про ек ти што мо ра
те да ги ре а ли зи ра те соп ст ве ни те из
во ри се ли ми ти ра ни, а ни ка ко не сме е
те да го на ру ши те те ков но то работење 
на компанијата. И ако на се то прет
ход но до да де те де ка е по треб но да се 
из гра дат но ви ка па ци те ти, чијашто 
град ба трае и по не кол ку го ди ни, а не
из вес но е да ли во пред ви де ни от рок 
ќе се за вр ши из град ба та и ќе се ак ти
ви ра про ек тот, веќе се на мет ну ва по

Гордана Димитриеска Кочоска, 
Директор на финансии и член на Управен Одбор  
а.д. Електрани на Македонија 
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Имајќи пред вид де ка 
Ре пуб ли ка Македонија е 

ма ла економија, а бан ки-
те се со стран ски ка пи тал 

и ли ми ти ра ни кре дит ни 
из ло же нос ти кон по-
еди неч на компанија, 

го ле ми те ком па нии сè 
по теш ко доаѓаат до 

кре ди ти пла си ра ни од 
до маш ни те бан ки.

тре ба та од бан ка што ќе би де се ри о зен 
парт нер, што ќе ги раз бе ре по тре би те 
и ќе мо же да из ле зе во пре срет осо бе
но до кол ку тре ба да се про дол жу ва 
грејспе ри о дот. Не по стои развој на ед
на компанија без под дрш ка од бан ка, 
до де ка, пак, кај го ле ми те ком па нии 
не мо же да се раз мис лу ва ни за идеја, 
а ка мо ли за нејзина реализација без 
ва ков парт нер. Во спро ти вен случај, 
го ле ми те ком па нии се со очу ва ат со 
ли ми ти ран развој или стагнација, сè 
до де ка не се развијат дру ги те ти по ви 
на финансирање (емисија на об в рз ни
ци, докапитализација, ЈПП и сл.).

Имајќи пред вид де ка Ре пуб ли ка 
Македонија е ма ла економија, а бан
ки те се со стран ски ка пи тал и ли ми
ти ра ни кре дит ни из ло же нос ти кон 
по еди неч на компанија, го ле ми те ком
па нии сè по теш ко доаѓаат до кре ди ти 
пла си ра ни од до маш ни те бан ки. Кол
ку е по го ле ма по тре ба та од па рич ни 
средст ва на по долг рок, тол ку из во рот 
на финансирање ста ну ва по ком плек
сен и по скап. Теш ко ти и те не се од не
су ва ат са мо на ли ми ти ра нос та во па ри 
ту ку и од ас пект на ри зи кот што ед на 
бан ка би са ка ла/мо же ла да го пре зе
ме са ма. Да на стап и те пред до маш на 
бан ка со дватри вак ви про ек ти ќе се 
со зда де ха о тич на ситуација и пр ви от 
од го вор е де ка бан ка та не ма мож ност 
са ма да под др жи не што тол ку го ле
мо. Ток му од таа при чи на бан ки те 
тре ба да раз мис лу ва ат за син ди ци ра
ни кре ди ти, т.е. по ну ди што ќе мо жат 
да ги покријат це ло куп но ба ра ни те 
из но си, при тоа настапувајќи ка ко 
един ка. На овој на чин ќе се олес ни 
комуникацијата на кре ди то ба ра те лот 
и ќе се зајакне позицијата на до маш
ни те бан ки, бидејќи ќе пре го ва ра еден 
во име на си те или ќе ну ди еден во име 
на си те, но и при разгледување на по
ну ди те од стра на на кре ди то ба ра те лот 
по лес но ќе се ана ли зи ра ат, осо бе но 
до кол ку на до маш ни те бан ки им кон
ку ри ра ат и стран ски. Бан ки те ќе ја ис
ко ри стат кла у зу ла та за pari passu врз 
ос но ва на што ќе има ат по го ле ма си
гур ност во од нос на из ло же нос та.

До бри стра ни

Стран ски те бан ки има ат не кол
ку до бри стра ни, од нос но, покрај тоа 
што по ну да та мо же да дојде са мо 
од ед на бан ка, при што се олес ну

ва комуникацијата, тие доаѓаат со 
струч ни тех нич ки ли ца за да де на
та об ласт и мно гу по лес но е да се 
на вле зе во де та ли за кон крет на та 
инвестиција. Ова се ри оз но ја олес
ну ва комуникацијата и го на ма лу
ва чувст во то на ри зик кај бан ка та, 
бидејќи теш ко е да се да дат ми ли о ни 
ев ра ко га не сте убе де ни во успеш
нос та на про ек тот или мно гу по лес
но е да ги да де те па ри те ко га зна е
те де ка од мно гу оп ции из бра на е 
најповолната и најдобрата.

Сме там де ка пре ку вак ви струч ни 
ли ца кои мо жат да би дат и ан га жи ра
ни од бан ки те (имајќи пред вид де ка 
не е го лем бројот на ком па нии што 
има ат по тре ба од се ри оз ни из но си на 
фи нан сис ки средст ва, ан га жи ра ни те 
ли ца не мо ра да се во ре до вен ра бо тен 
од нос), компанијата мо же по лес но да 
дојде до својата цел, т.е. да до бие кре
дит, а и бан ка та на овој на чин по лес но 
ќе го при фа ти ри зи кот. Ова по на та му 
ќе ја зго ле ми до вер ба та во про ек тот и 
ќе оста ви прос тор за намалување на 
ка мат ни те стап ки. Секој на пре док на 
бан ка та во антиципирањето на ри зи
кот за кон кре тен про ект е важ но, осо
бе но за ма ке дон ски те ком па нии со 
до ма шен ка пи тал (не важ но да ли се 
при ват ни или др жав ни) што не ма ат 
ал тер на ти ви. Ком па ни и те со стран
ски ка пи тал се ко гаш има ат мож ност 
за добивање на фи нан сис ки средст ва 
пре ку мајкатакомпанија што мо же да 
од вои од сво и те средст ва или, пак, да 
се за дол жи на та мош ни те па за ри.

Сè она што е прет ход но ка жа но мо
же мно гу да се олес ни до кол ку по стои 
еден парт нер ски од нос помеѓу бан
ки те и го ле ми те ком па нии, од нос но 
стекнување на кол ку што е мож но по
го ле ма до вер ба. Таа до вер ба тре ба да ја 
гра дат највисоките струк ту ри во две те 
ин сти ту ции во кон ти ну и тет, за да не 
се слу чи некоја од стра ни те да би де из
не на де на при најава за нов про ект и 
сл. Со ра бот ка та мо ра за дол жи тел но да 
се гра ди секој ден и не тре ба да се од
не су ва са мо на де лот со пла тен про мет 
и бан кар ст во то на ма ло (на се ле ние), 
бидејќи ко га фо ку сот е та му и бан ки те 
се нат пре ва ру ва ат која ќе за фа ти по
го лем дел од про ме тот, вра бо те ни те и 
сл., стравот од пре го лем ри зик сè уште 
по стои и го ле ма е ба ри е ра та за под
дрш ка на вак ви те про ек ти.
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С
огласувајќи се со кон ста та ци
ја та де ка из воз ни те пер спек
тив ни мож нос ти на на ше то 
сто  панст во се наоѓаат, меѓу 
дру го то, во ед на од глав ни те 

сто пан ски гран ки – гра деж ниш т во
то, би са кал да се осв р нам на еден пе
ри од на го лем ан гаж ман на ма ке дон
ска та гра деж на компанија „Бе тон“ 
АД – Скопје во Чеш ка та Ре пуб ли ка, 
и тоа е пе ри о дот на осум де сет ти те и 
де ве де сет ти те го ди ни на ми на ти от 
век. Во тој пе ри од, тр гов ска та раз ме
на помеѓу по ра неш на та СФРЈ и ЧССР 
се од ви ва ше на ба за на кли рин гот, а 
во по мал обем во аме ри кан ски до
ла ри. Во 1985 го ди на, во Пра га бе ше 
пот пи шан до го вор за ан гаж ман на 
„Бе тон“ АД – Скопје и „Хид ро е лек
тра“ дд – За греб пре ку групацијата 
„Ин гра“ дд – За греб од ед на стра на 
и „Хе мо пет рол“ – Пра га и „Вод ни 
Ставби“ – Пра га од чеш ка та стра на, 
за реализирање на најголемиот про
ект на Чеш ка та Ре пуб ли ка во тоа 
вре ме – из град ба на хид рок ра кот во 
најголемата чеш ка рафинерија „Лит
ви нов“, при што технологијата бе ше 
ис по ра ча на од по зна та та ав стрис ка 
фир ма „Фест Ал пи на“. Вкуп ни от ан
гаж ман на гра деж ни ра бот ни ци од 
две те ком па нии бе ше при ближ но 
600 гра деж ни ра бот ни ци. Овој про
ект бе ше до би ен во конкуренција 
на повеќе по зна ти фир ми и бе ше 
успеш но ре а ли зи ран. До каз за успе
хот бе ше унапредувањето на ге не

рал ни от ди рек тор на Рафинеријата 
„Лит ви нов“, т.е. не го во то именување 
за ми нис тер за индустрија и сто пан
ст во на Че хо с ло вач ка, од нос но на 
најмоќната економија во ју го ис точ
на Ев ро па.

Во 1992 го ди на, ка ко ре зул тат 
на дол го го диш ни от успе шен на
стап и со ра бот ка со моќната чеш ка 
групација „Бен зи на“ – Пра га, „Бе
тон“ АД – Скопје до го во ри и пот
пи ша уни ка тен бар тераран ж ман 
(чеш ко мо тор но мас ло во за ме на 
за изведување на гра деж ни ра бо ти 
и реализација на про ек ти во осум 
гра до ви на Чеш ка та Ре пуб ли ка) во 
вкуп на вред ност од при ближ но 50 
ми ли о ни аме ри кан ски до ла ри (пре
сме та но во де неш на вред ност на 
до ла рот). Дистрибуцијата на мо тор
но то мас ло бе ше ост ва ре на пре ку 
„Мак пет рол“ – Скопје, а по ма ло ко
ли чест во од мо тор но то мас ло „Бе
тон“ АД – Скопје го ис ко рис ти за 
свои по тре би. Значајно е да се ис так
не де ка „Бен зи на“ – Пра га не ба ра ше 
бан кар ска гаранција за изведување 
на гра деж ни те ра бо ти (пот пис ник 
на до го во рот е ав то рот на овој текст, 
при што мо тор но то мас ло бе ше ис
по ра ча но во Македонија вед наш 
по потпишувањето на до го во рот, 
во вре ме ко га Македонија има ше 
кри зен не до стиг на мо тор но мас ло 
по ра ди ем бар го то кон Србија и еко
ном ска та бло ка да од Грција), што 
прет ста ву ва ше из раз на при зна ние 

„Архитектурата е тоа 
што ги прави урнатините 
убави“

(Корбизје)

„Пирамидата стои 
секогаш поцврсто, кога 
горе има врв“

(Сирил Норткот 
Паркинсон)

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

ИЗВОЗНА ОРИЕНТАЦИЈА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО: 

СОРАБОТКА СО БАНКИТЕ

М-р Божидар Ночев, 
д.и.а., CLJ

До бри мож нос ти за со ра бот ка има и со 
крал ст во то Белгија во до ме нот на гра деж-
ни от сек тор, ка де што при вре ме но би ла 
на ма ле на стап ка та на ДДВ од 21 на 6% за 

но во поч на ти те град би и ре кон струк ции, 
при што има го лем број на јавни ин вес ти-
ции од стра на на Вла да та и оп шти ни те во 
до ме нот на ин фра струк ту ра та
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„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)

и го ле ма до вер ба во менаџментот на 
ма ке дон ска та фир ма во Пра га. Овој 
до го вор бе ше успеш но ре а ли зи ран, 
при што „Бе тон“ АД – Скопје има ше 
од лич на со ра бот ка и со по зна та та 
ср п ска групација „Уни о н ин же не
ринг“ – Бел град со ко го успеш но ја 
из гра ди фаб ри ка та за те ле ви зо ри 
во Ва лаш ке Ме зи ри чи (Ре пуб ли ка 
Чеш ка – по доц на фаб ри ка та бе ше 
ку  пе на од хол дин гот „Сам сунг“). 
Меѓу позначајните ак тив нос ти ре
а ли зи ра ни од „Бе тон“ АД – Скопје 
во Чеш ка та Ре пуб ли ка прет ста ву ва 
реконструкцијата на лук суз ни от хо
тел „Фло ра“ (300 лег ла) во цен та рот 
на Пра га, ка ко и со ра бот ка та со ед на 
од најмоќните гра деж ни ком па нии 
во све тот – аме ри кан ска та „Флу ор 
Де ни ел“ (што во тоа вре ме има ше 
пре ку 120.000 вра бо те ни) за ко го во 
2000 го ди на бе ше ре а ли зи ран про
ек тот за из град ба на хид рок ра кот 
во рафинеријата во Кра лу пи. Ре
гио нал ни от ди рек тор на аме ри кан
ска та корпорација „Флу ор Де ни ел“ 
ми има по твр де но де ка „Бе тон“ АД 
– Скопје е пр ва та ма ке дон ска фир
ма со која со ра бо ту вал. Во де кем в ри 
2000 го ди на, то гаш ни от менаџмент 
во цент ра ла та на „Бе тон“ АД – Скопје 
до не се не бу лоз на од лу ка да се пре
ки не со ра бо та во странст во, од нос
но да се на пуш тат па за ри те во Чеш
ка та Ре пуб ли ка, Германија и Русија. 
Ако се со гла си ме со констатацијата 
де ка из воз ни те пер спек тив ни мож
нос ти на ма ке дон ско то сто панст во 
се во гра деж ниш т во то, се на мет ну
ва за клу чо кот де ка е по треб но да се 
об р не по го ле мо вни ма ние на овие 
по го ре на ве де ни земји, осо бе но ко га 
од Русија се га се по вле ку ва ат тур ски
те гра деж ни ком па нии и се отво ра 
прос тор за мо жен влез и про дор на 

на ши те фир ми.
До бри мож нос ти за со ра бот ка има 

и со крал ст во то Белгија во до ме нот 
на гра деж ни от сек тор, ка де што при
вре ме но би ла на ма ле на стап  ка та на 
ДДВ од 21 на 6% за но во поч на ти те 
град би и ре кон струк ции, при што 
има го лем број на јавни ин вес ти ции 
од стра на на Вла да та и оп шти ни те во 
до ме нот на ин фра струк ту ра та. Во по
след ни те го ди ни, гра деж ни от сек тор 
прет ста ву ва најзначаен сек тор во до
ме нот на создавањето на бел гис ки от 
БДП и за создавање на но ви ра бот ни 
ме с та, при што Белгија има сил на 
по тре ба од ангажирање на стран
ска гра деж на опе ра ти ва и ква ли
фи ку ва на ра бот на си ла до да де ни от 
сто пан ски сег мент. След на та земја, 
ка де што би мо же ле да се етаб ли ра
ат ма ке дон ски те гра деж ни ком па
нии, прет ста ву ва Ал жир, која е ед на 
од најбогатите аф ри кан ски др жа ви 
и ин вес ти ра де се ти ци милијарди 
до ла ри во из град ба на ин фра струк
тур ни, енер гет ски, оп штест ве ни и 
дру ги објекти. Ав то рот на овој текст 
од позиција на топменаџер на хр
ват ска та групација „Ин гра“ – За греб, 
од 2007 до 2009 го ди на ре а ли зи ра ше 
про ект – из град ба на при ста ниш те 
со ма ри на во Сто раСкик да (Ал жир) 
во вред ност од при ближ но 40 ми ли
о ни ев ра. До го во рот бе ше пот пи шан 
со Ми нис тер ст во то на јавни ра бо
ти на Ал жир, при што плаќањето 
бе ше из вр ше но пре ку БНА (Banque 
Nationale d’Algerie). Ин те ре сен факт 
е што ал жир ски те бан ки пр име ну
ва ат фран цус ки јазик за нив на та 
кореспонденција и документација 
со стран ски те ком па нии, при што 
оваа земја ну ди од лич ни мож нос ти 
за ма ке дон ска та гра деж на опе ра ти
ва.

„Бе тон“ АД – Скопје има ше успех и во вто-
ра та чеш ка рафинерија, „Ка у чук Кра лу пи“, 
што ја из гра ди уште во се дум де сет ти те 
го ди ни за ед но со „Ин гра“ дд – За греб. 
Пре ку фран цус ка та групација „Лит вин“ 
од Па риз беа успеш но из гра де ни по го ни те 
за „по лес ти рен“, „бу та ди ен“ и „по ли бу та-
ди ен“ во го ре на ве де на та рафинерија. За 
одбележување е успеш на та со ра бот ка со 
бан ка та „Чејс Мен хетн“ во Њујорк пре ку 

која оде ше и на пла та та на из вр ше ни те 
си ту а ции. Ина ку, „Бе тон“ АД – Скопје има ше 
од лич на со ра бот ка со ЧСОБ (Československá 
obchodní banka) во Пра га во која има ше 
кли рин ш ки и до лар ски смет ки и пре ку 
кои оде ше најголемиот дел на плат ни от 
про мет. Ис то та ка, за одбележување е и 
успеш на та со ра бот ка со Сто пан ска бан ка 
– Скопје во вр ска со обезбедувањето на 
бан кар ски те га ран ции.
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НБРМ од бан ка што на 
по че то ци те бе ше по ма га-
на од стран ски ек с пер ти 
при поставување на мак-
рое ко ном ски про ек ции, 
де нес е бан ка што по ма-
га во воспоставувањето 
на бан кар ски те сис те ми 
на дру ги земји

Р
е дов но ги по се ту вав обу ки те за 
мла ди и ид ни бан ка ри ор га ни
зи ра ни од Академијата за бан
кар ст во – АБИТ, што мно гу ми 
по мог наа во проширувањето 

на знаењето од повеќе раз лич ни те ми 
пре ку ис куст ва та на ис так на ти лич
нос ти од об лас та на бан кар ст во то и 
во ед но од лич ни пре да ва чи. Во мојата 
статија би са ка ла да пре не сам дел од 
впе ча то ци те од предавањето на те ма 
„Про ле го ме на на бан кар ски от и мо не
та рен сис тем на Р. Македонија“, пре да
вач гос по дин Љупчо Тр пес ки.

Про ле го ме на озна чу ва движење од
на зад на нап ред, од нос но движење од 
по че то ци те на бан кар ски от сис тем во 
Р. Македонија – по осамостојувањето од 
по ра неш на Југославија, создавањето 
на ма ке дон ска та ва лу та – де на рот, за
чле  нувањето на Р. Македонија во ММФ 
и Свет ска та бан ка, креирањето на Ма
ке дон ска та бер за, мо не тар ни те стра те
гии на НБРМ, па сè до де неш ни от из
глед на комерцијалното бан кар ст во во 
Р. Македонија.

По осамостојувањето на Р. Ма ке
до нија по чна и осамостојувањето 
на бан кар ски от сис тем, при што Р. 
Ма ке до ни ја го на сле ди бан кар ски
от сис тем од по  ра неш на та СФРЈ, во 
соп ст ве ност на др жа ва та и со струк
ту ра што од го ва ра ше на то гаш на
та план ска економија. Мо не тар но
то осамостојување на Р. Македонија 
бе ше из вр ше но во со глас ност со 
донесувањето на за кон ски те ак ти 
од об лас та на мо не тар на та по ли ти
ка и де виз на та по ли ти ка. Со тој чин 
беа по ста ве ни и те ме ли те на бан
кар  ски от сис тем на Р. Македонија. 
Се  пак, преструктуирањето на ма ке
дон  ски от бан кар ски сис тем по чна 
ре ла тив но доц на, ду ри во 1995 го ди
на, пре ку от пис на ста ро то де виз но 

ште дење, побарувањата и об вр ски
те во од нос на стран ски те кре ди ти и 
са на ција на најголемата ма ке дон ска 
бан  ка – Сто пан ска бан ка – Скопје. Во 
ап рил 1992 го ди на е во ве ден де на
рот во со од нос 1:1 со југословенскиот 
ди  нар, со што, по раз ме на та на ва
лу  ти те, југословенскиот ди нар во Р. 
Македонија пре ста на да ва жи. Од во
ве дувањето, де на рот е ста би лен до 
денде нес, со единст ве на девалвација 
во 1997 го ди на. НБРМ буд но ја сле ди и 
ин тер ве ни ра при стабилизирање на 
по ну да та и по ба ру вач ка та, пре ку при
менување на стратегија на тар ге ти
рање на де виз ни от курс. На 21 ап рил 
1995 го ди на Р. Македонија ста ну ва 
член ка на ММФ, а по тоа и на Свет
ска та бан ка. Иста та го ди на ги од бе ле
жу  ва и по че то ци те на Ма ке дон ска та 
бер  за, до де ка, пак, пр во то тргување и 
за ѕвонувањето на бер зан ско то ѕвонче 
е во 1996 го ди на, го ди на во која Ма
ке дон ска та бер за е при ме на за пол
но прав на член ка на Федерацијата на 
ев ро а зис ки те бер зи (FEAS).

Создавањето и по че то ци те на бан
кар  ски от сис тем во Р. Македонија 
би  ле мно гу тур бу лент ни, про сле де
ни со не до стиг на ек с пер ти за во бан
кар  ско то работење од ед на стра на, 
а од дру га стра на упор ни и вред ни 
до маш ни ентузијасти, ка ко и го ле
ма по мош од над во реш ни фак то ри. 
НБРМ од бан ка што на по че то ци те 
бе ше по ма га на од стран ски ек с пер ти 
при поставување на мак рое ко ном ски 
про ек ции, де нес е бан ка што по ма га 
во воспоставувањето на бан кар ски те 
сис те ми на дру ги земји, а Ре пуб ли ка 
Македонија е земја со по твр ден кре
ди тен рејтинг од ББ+ од кре дит на та 
агенција „Фич“ во вре ме ко га се на ма
лу ва кре дит ни от рејтинг на со сед ни те 
сил ни еко но мии.

ПРОЛЕГОМЕНА НА БАНКАРСКИОТ 
И МОНЕТАРЕН СИСТЕМ НА Р. МАКЕДОНИЈА

Подготви: 
М-р Софија Крстевска 
Стопанска банка а.д. Битола
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„еБан кар“ ќе објавува струч ни, на уч ни и ревијални тру до
ви, при ка зи на слу чаи или крат ки из веш таи од работењето на 
фи нан сис ки те ин сти ту ции. Ав то ри те се долж ни да се при дру
жу ва ат на пра ви ла за под го тов ка на тру до ви те. Уре ду вач ки от 
од бор на „еБан кар“ не ма да ги при фа ти за разгледување и/или 
рецензија тру до ви те што не ма да ги за до во лат овие барања. 

Под го тов ка на ма ну скрипт:

Ма ну скрип тот тре ба да би де под не сен во А4 фор мат (216 х 
279 мм) со мар ги ни од 25 мм од секоја стра на, от чу кан са мо на 
ед на стра на од лис тот, со двоен про ред, со го ле ми на на бук ви 
12 точ ки, Time New Roman. Бројот на стра ни ци те (без та бе ли и/
или фи гу ри/илуст ра ции) за ви си од ти пот на тру дот: 

За ор ги на лен на учен труд 12 стра ни ци и најмногу 6 та бе ли 
и/или гра фи ко ни/сли ки;

За стру чен труд или ревијален труд 8 стра ни ци и најмногу 
4 та бе ли и/или гра фи ко ни/сли ки;

При каз на случај или кра ток извештај 6 стра ни ци и 
најмногу 3 та бе ли и/или гра фи ко ни/сли ки.

Секој од дел од тру дот тре ба да зап ч ну ва на но ва стра ни ца: 
на слов на стра ни ца, ап ст ракт со клуч ни збо ро ви, текст на тру
дот, ре фе рен ци, ин ди ви ду ал ни та бе ли, илуст ра ции и ле ген ди. 
Нумерирањето на стра ни ци те тре ба да би де во дол ни от де сен 
агол, почнувајќи од на слов на та стра ни ца. 

Првастраница – на слов на стра ни ца: тре ба да со др жи: (а) 
на слов на тру дот, кра ток, но ин фор ма ти вен; (б) име то и пре

зи ме то на секој ав тор; (в) институција; (г) име то и ад ре са та на 
ав то рот со ко го ќе се ко рес пон ди ра во вр ска со ма ну скрип тот. 

Вто ра стра ни ца  ап ст ракт и клуч ни збо ро ви: Ап ст рак тот 
тре ба да е на пи шан со најмногу 150 збо ра за не струк ту ри ран 
ап ст ракт и 250 збо ра за струк ту и ран ап ст ракт (ги со др жи де
ло ви те: цел/и на студијата или истражувањето, ос нов ни про
це ду ри, глав ни те на оди/ре зул та ти, по да то ци те и нив на та 
ста тис тич ка значајност, ако е мож но), и глав ни те за клу чо
ци. Ис так не те ги но ви те и важ ни те ас пек ти на студијата или 
опсервацијата. 

Под ап ст рак тот идентификувајте ги и на пи ше те ги клуч
ни те збо то ви: 35 збо ра или крат кии фа зи кои ќе по мог нат во 
индексирањето на тру дот и при публицирањето на ап ст рак
тот. 

Третаипонатамошнистраници–текстнатрудот: 
Текс тот обич но тре ба да би де, но не е за дол жи тел но, по де лен 
на де ло ви со след ни ве на сло ви: во вед, материјал и ме то ди, ре
зул та ти и дискусија. 

Вовед: Из не се те ја цел та на тру дот. Сумирајте ја оправ
да нос та за изведување на студијата или опсервацијата. 
Дајте ги са мо ре фе рен ци те стро го по вр за ни со пред ме тот на 
истражување или опсервација, не пра ве те обе мен пре глед на 
пред ме тот на истражување/опсервација. Не ставајте по да то ци 
или за клу чо ци од ра бо та та за која се из вес ту ва. 

Материјал (се од не су ва на материјалот врз кој се вр ши 
истражувањето) и ме то ди: из не се те ја оп шта та дескрипција на 
ме то ди те. Опи ше те го јасно из бо рот на ва ши те опсер ва ци о ни 

ЗА ПУБЛИЦИРАЊЕ 

ИНФОРМАЦИЈА ЗА АВ ТО РИ ТЕ 

РЕЦЕНЗИЈА И СТАНДАРДИ

В
о про гра ма та на Уре ду вач ки от од бор на „еБан
кар“ важ но мес то има мож нос та за објавување 
на ва ши те струч ни и на уч ни тру до ви, со цел за 
ва ша едукација, не са мо онаа што про из ле гу ва 
од читањето на објавените тру до ви, ту ку и за 

подигнување на ни во то на знаење за це ли от про цес од 
под го тов ка до објавување на ма ну скрипт. Овој про цес 
под раз би ра и рецензија на под не се ни те тру до ви. 

Рецензија или евалуација од ко ле гиек с пер ти е про
цес на подложување на труд, истражување или идеја на 
про вер ка од дру ги кои се ква ли фи ку ва ни и спо соб ни да 
на пра ват не при ст рас на рецензија. Од лу ка та да ли ма
ну скрип тот ќе се објави или не, или ќе се мо ди фи ци ра 
пред објавувањето, ја до не су ва еди то рот на спи са ни е то 
врз ос но ва на мислењето на еден или повеќе ре це зен
ти. Овој про цес тре ба да ги ох раб ри и по тик не ав то ри те 
да се при др жу ва ат на при фа те ни те стан дар ди на нив
на та дис цип ли на и да спре чи дисеминација на ире ле

вант ни на оди, не п от кре пе ни тврдења, не при фат ли ви 
ин тер п ре та ции и лич ни видувања. Тру до ви те кои пле
ди ра ат на ор ги нал нос та тре ба да се при др жу ва ат на 
прет пос тав ки те на до бра та фи нан сис ка прак ти ка (за 
струч ни те тру до ви ) и на на уч ни от ме тод (секвенција 
или колекција на про це си кои се сме та ат за ка рак те
рис тич ни на на уч но то истражување и за стекнување 
на но во на уч но знаење за ос но ва но на до ка зи).

Се раз би ра, секој има пра во да не се со гла си со ми
сле њето на ре цен зен тот или на еди то рот, и до кол ку 
ус пее да го об раз ло жи и да го по ткре пи својот став со 
ре  ле вант ни до ка зи, ќе при до не се за подобрување на 
ква  ли те тот на рецензирање. Иа ко рецензирањето има 
мно  гу не до ста то ци (најчесто се спо ме ну ва бав нос та), 
се пак, на не го тре ба да се гле да ка ко на чу вар на про
фи лот на ед но спи са ние, унап ре ду вач на ква ли те тот и 
учи тел за стан дар ди те за публицирање на струч нона
уч ни тру до ви. 
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или ек с пе ри мен тал ни субјекти. Из не се те ги ме то ди те и про це
ду ри те во до вол но де та ли што ќе до зво лат дру ги да ги по ста ват 
ме то ди те, вклучувајќи ги ста тис тич ки те. 

Статистика: Ако по да то ци те се су ми ра ни во де лот ре
зул та ти, специфицирајте ги ста тис тич ки те ме то ди што сте 
ги ко рис те ле за да ги ана ли зи ра те. Опи ше те ги ста тис тич
ки те ме то ди со до вол но де та ли за да му овоз мо жи те на секој 
чи та тел со до вол но знаење да има при стап до ори ги нал ни те 
по да то ци за да се ве ри фи ци ра ат из не се ни те ре зул та ти. Ко га е 
мож но, квантифицирајте ги на оди те и из не се те ги со со од вет
ни ин ди ка то ри на греш ки те на мерење. 

Из бег не те не тех нич ка упо тре ба на тех нич ки те тер ми ни 
во ста тис ти ка та, ка ко што е „слу ча ен“, „нор мал но“, и „мост ра“. 
Дефинирајте ги ста тис тич ки те тер ми ни, кра тен ки и повеќето 
сим бо ли.

Дискусија: Ис так не те ги но ви те и важ ни те ас пек ти 
на студијата и за клу чо ци те што ќе сле ду ва ат од нив. Не 
повторувајте ги во де та ли по да то ци те или дру ги от материјал 
да ден во прет ход ни те де ло ви. Из не се те ги им пли ка ци и те на 
на оди те и нив ни те ограничувања, вклу чи тел но и им пли ка ци
и те за ид ни те истражувања. Компарирајте ги опсер ва ци и те со 
дру ги ре ле вант ни сту дии. По вр зе те ги за клу чо ци те со це ли те 
на студијата и из бег не те не ква ли фи ци ра ни ис ка зи, тврдења и 
за клу чо ци кои не се пот пол но по ткре пе ни со ва ши те по да то
ци. Избегнувајте да да ва те при ори тет на ра бо ти те што не се 
за вр ше ни. Из не се те но ва хи по те за са мо ко га е јасно де ка мо же 
да га ран ти ра те де ка мо же да би де озна че на ка ко так ва. Мо же, 
ако е со од вет но, да се да дат и пре по ра ки. 

Референци: Ре фе рен ци те се вне су ва ат во текс тот со арап
ски број ста вен во за гра ди, спо ред ре дот на пр во то јавување 
во текс тот. За пишување на ре фе рен ци те во библиографијата, 
ко рис те те го на чи нот и фор ма тот на след ни от на чин: 

(Rosenbloom, 2004: 5670) 
Озна ки те “ibid„, “ob.cit.„ и сл. по пра ви ло не се ко ри стат. 
Из бег не те да ко рис ти те ка ко ре фе рен ци ап ст рак ти, „не

пуб ли ци ра ни по да то ци“ и „лич ни ко му ни ка ции“. Мо же да се 
ко ри стат ре фе рен ци, тру до ви при фа те ни, но се уште не пуб ли
ци ра ни – на пи ше те го спи са ни е то и до да де те „во пе чат“.

Користената литература/референци се на ве ду ва на 
крај на тру дот по абе це ден ред, на след ни от на чин: 

Кни ги 
Rosenbloom, B. (2004), “Marketing channels: a management 

view”, Mason: Thomson SouthWestern. 
Ста тии во ча со пи си 
Месиќ, М. (2010) “Мул ти кул ту ра ли зам у Нјемачкој”, 

Миграцијске и ет нич ке те ме, год.26, бр.3, стр. 243246 

Ин тер нет из вор 
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) 

Кор по ра ти вен из вор 
OECD (Organisation for Economic Cooperation and Develop

ment) (2003), “National accounts of OECD countries”, vol.1, 1990
2001, Paris: OECD 

До кол ку се на ве ду ва ат повеќе тру до ви од еден ав тор 
објавени во ис та го ди на пр ви от се озна чу ва (2010а), вто ри от 
(2010б) итн. 

Табели: Секоја та бе ла тре ба да би де на по се бен лист 
хартија, от чу ка на спо ред ис ти те пра ви ла ка ко за це ли от 
текст. Не испраќајте та бе ли ка ко фо то гра фии. Та бе ла та не 
смее да има повеќе од 6 ко ло ни и 8 ре да. Обе ле же те ги та
бе ли те ед но под ру го со арап ски бројки, спо ред редос ле дот 
на појавување на текс тот. Дајте крат ко објаснување на та
бе ла та во про дол же ние на на сло вот. Си те до пол ни тел ни 
објаснувања, ле ген ди или објаснувања на не стан дард ни те 
кра тен ки, ста ве те ги вед наш под та бе ла та. Секоја та бе ла тре
ба да би де ци ти ра на во текс тот. 

Илустрации: Фи гу ри те тре ба да се ну ме ри ра ни спо ред 
ре дот со кој прв пат се ци ти ра ат во текс тот. Гра фи ко ни те и 
фи гу ри те тре ба да би дат про фе си о нал но из ра бо те ни, цр но
бе ли или во боја. Бук ви те, бројките сим бо ли те и дру го тре
ба да би дат јасно вид ли ви и по редуцирање на го ле ми на та 
на илустрацијата. На сло ви те и де та ли те за илустрацијата 
тре ба да се да де ни во ле ген да та во текс тот, а не на са ма
та илустрација. Ако се да ва ат фо то гра фии на ли ца, тие 
тре ба да би дат или со до би е на пис ме на до зво ла да би дат 
објавени, или так ви ли ца да не мо жат да би дат иден ти фи
ци ра ни.

Ко рис те те ги стан дард ни те кра тен ки. Из бег не те кра тен ки 
во на сло вот или ап ст рак тот. 

Че ко ри на Уре ду вач ки от од бор 
По при емот на до ста ве ни те тру до ви уре ду вач ки от од бор 

ги пре зе ма след ни те че ко ри: 1) тру дот го испраќа на од ре ден 
ре цен зент 2) до кол ку има за бе леш ки на текс тот го из вес ту ва 
ав то рот и му ги испраќа су гес ти и те од ре цен зен тот за до ра бот
ка на тру дот 3) го од би ва ра ко пи сот и за тоа го из вес ту ва ав
то рот. Во спи са ни е то се објавуваат са мо тру до ви со по зи тив на 
рецензија. До кол ку ра ко пи сот е вра тен  од би ен, (уред ни кот не 
мо ра да ја објаснува при чи на та по ра ди која тру дот се од би ва) 
то гаш ав то рот мо же тру дот да си го по ну ди за објавување на 
дру го мес то. Ис пра те ни те тру до ви не се враќаат. 
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ТРУ ДО ВИ ТЕ СЕ ИСПРАЌААТ ВО ЕЛЕК ТРОН СКА ФОР МА ДО УРЕД НИ КОТ НА СПИ СА НИ Е ТО НА ЕЛЕК ТРОН СКА АД РЕ СА: 
e-mail: info@abit.edu.mk

Во си те ма ну скрип ти кои се испраќаат до глав ни от уред
ник тре ба да стои, ка ко на по ме на, да ли тие се на ме не ти за 
руб ри ка та „На уч ни и струч ни тру до ви“. 

На крајот од тру дот, на по се бен лист тре ба да пот пи ше
те изјава де ка тру дот не е по ну ден за печатење и не ма да се 
испраќа ист текст до дру ги струч ни списанија. 

Ед наш при фа тен труд за ова спи са ние го об в р зу ва ав то
рот да не го објавува ис ти от труд на дру го мес то без до зво ла 
на уре ду вач ки от од бор. Ако го објавува ис ти от труд на дру
го мес то, то гаш мо ра да се на ве де де ка е веќе објавен труд во 
спи са ни е то „еБан кар“

НА ПО МЕ НА:
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•	 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

СЕМИНАРИ

Ние создаваме успех.
              We create success.
                       Ne krijojmё sukses.
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