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Abstract 

 

Commercial banks are the most important segment of the financial system in 

most transition and developing countries, including the Republic of Macedonia. Their 

influence in the economic growth and in the overall state of the financial system is 

crucial, that is why they are the most analyzed institutions in the financial markets. 

They have a vital role in transforming savings into investment, mediating between 

the deponents, and the investors, and hereby acting as accelerator of economic 

growth and wealth. Their influence on the economic growth and prosperity in every 

country, is the explanation for the very strict both national and international bank 

regulation. The regulation tends to control and, when possible, to minimize the 

amount of risks taken by the banks, in order to provide a safe and secure banking 

system, which will benefit both deponents and banks itself.  

This paper revolves around the state of the financial system in the Republic of 

Macedonia nowadays, its historic evolvement and development, its potential risks 

and opportunities in the future, and its ability to cope with all the regional, and global 

crisis, that have occurred over the years. A lot of charts, information and 

comparisons about the banking sector, and each bank will be presented, in order to 

give a solid picture of the financial system and especially the banking sector, as the 

most evolved sector in the Macedonian economy in the past 20 years. All the 

financial ratios for each group of banks will be presented, in order to make some 

conclusions about the state of the banks, and to give some advices on how to be 

more efficient and profitable.  

As one will discover, the Macedonian financial system is different than any 

other, because of its strength and conservative policies. That is the main reason why 

Macedonian banks didn’t have major difficulties during the 1999-Kosovo crisis, the 

internal 2001-crisis, and 2008 global financial crisis. This is why our banking sector is 

very popular among both financial analysts and foreign investors. It is known for the 

great participation of foreign banks as investors in the sector, because of its good 

financial state and results. 
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The main goal of this paper is to reveal the efficiency of the 3 groups of 

commercial banks in Macedonia: the group of big, middle-sized and small banks, to 

uncover the characteristics of these groups, as well as their strengths and 

weaknesses, their results in the past and the expectations for the future.  

Even though the global financial crisis left no obvious repercussions in the 

economy, in 2011 the Greek debt crisis occurred, as a new problem and a challenge, 

not only for the Governor and the monetary authorities, but also for the management 

of each and every bank working on the territory of the Republic of Macedonia. It 

opens up a lot of questions about whether the stability and the good financial results 

of the financial system in general, will be able to overcome this crisis as well.  
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1. Вовед 

 

 

Како предмет на истражување во овој труд е банкарскиот систем 

во Република Македонија, во чии рамки решив да ја опфатам и 

историската ретроспектива и особеностите на комерцијалното 

банкарство во РМ. Сметам дека одбраната тема сама по себе 

подразбира елаборација и на методите на финансиската регулација на 

комерцијалните банки и нивното влијание врз профитабилноста на 

комерцијалните банки. Несомнено, финансиската регулација 

(национална и меѓународна) е процес, па дури и целосен систем кој го 

штити функционирањето на финансиските пазари, за остварување на 

нивната примарна улога – распределба на средствата од штедачите кон 

инвеститорите. Со оглед на тоа што банките, како финансиски 

институции, со потенцијалната опасност во себе, се во можност да 

делуваат на многу широки економски подрачја поради што треба да се  

ограничени во делокругот на својата диверзификација и активности, и 

затоа е потребна строга, редовна и перманентна регулација на 

комерцијалните банки.  Регулацијата, гледана од овој агол, се однесува 

на ограничување, контролирање и мониторинг на областите во кои 

можат да се вклучат институциите. Освен можноста за основање, 

утврдени се и дозволените активности кои овие финансиски институции 

(банките) ќе ги извршуваат. Со ваквата регулација се уредени прашања 

од типот кој може да основа финансиска институција-банка, колкав може 

да биде основачкиот влог, кој да учествува во него, во кои активности 

пријавената институција може да се впушта, како смее да ги користи 

средствата, колку странски резиденти и ентитети можат да бидат 

вклучени во работењето на институцијата, како да се избегне проблемот 

со оданочувањето и малверзациите со истиот и сл.  

Несомнено дека ефектот од регулацијата и супервизијата на 

централната банка во голема мерка ја има минимизирано можноста од 

кредитен ризик, а обврската за имплементација на интерните контролни 



8 
 

регулатори внатре во банката треба да спречи секој облик на морален 

хазард.  

Секако, во овој контекст, би ја елаборирала и конкретната 

ситуација во Република Македонија, од аспект на супервизијата и 

регулацијата на комерцијалните банки, и улогата на Народната банка на 

Република Македонија како регулатор и супервизор на банките.  

Целта на истражувањето во рамките на мојата магистерска работа 

се состои во тоа да се презентираат аспектите на успешно 

функционирање  на банките како финансиски, депозитни и кредитни 

институции преку мерење на ефикасноста во работењето со помош на 

финансиските  индикатори. Моите очекувања се да ги детектирам 

причините што во поново време доведуваат до манифестирање на т.н. 

банкарски кризи. Со оглед дека денес основна карактеристика на 

банкарското работење се состои во управување со ризиците, поаѓајќи од 

Базелската спогодба II, како и најдобрата меѓународна практика, сите 

овие индикатори претставуваат солидна основа за опстојување и 

ефикасно функционирање на комерцијалните банки. Секако во тој 

правец од особена важност е поставувањето на финансиските цели кои 

се изразуваат со финансиско приходување преку односот приход-

заработка (нето каматни стапки) или, пак, преку максимизирање на 

вредноста (нето економска вредност) во присуство на ограничувања кои 

можат да ги наметнат ризиците произвeдени од страна на надворешни и 

внатрешни фактори. Ризикот воглавно се карактеризира како 

волатилност (варијабилност) на приходите – настан кој ќе ги намали 

нашите очекувани приходи што ќе влијае на финансиските индикатори. 

Се разбира, колку што е поголем ризикот односно изложеност во 

рамките на поединечни позиции на активата, пасивата, портфолијата, 

или банката, толку се можни и поголеми варијации во приходите. 

Несомнено банките постојано се соочуваат со фактот дека во било кој 

момент можат да реалзираат поголем принос (заработка или вредност), 

ако се преземе поголем ризик или преведено тоа е т.н. избор - "trade off" 

– меѓу ризикот и приносот. 
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Зборувајќи за општите финансиски цели на банките во поглед на 

приноси воглавно изразени преку приходи-заработка или 

максимализација на пазарната вредност на акционерскиот капитал на 

банката треба да се нагласи дека при одредување на овие цели постојат 

извесен број посебни мерки, било индивидуални или комбинирани. Тие 

вклучуваат и мерки на реализирање остварувања базирани на заработка 

и на пазарна вредност како што во продолжение ги наведуваме и кои 

стануваат суштински показатели за финансиската сила на банките.  

 

Посебен акцент во овој труд ќе ставам на финансиските 

индикатори на работењето на комерцијалните банки во Република 

Македонија: показателите на ликвидноста, активноста, задолженоста, 

пазарната вредност, и особено показателите на профитабилноста, и 

нивното значење. Притоа, сметам дека со тоа ќе се добие една подобра 

слика за банкарскиот систем во земјата, состојбата во која моментално 

се наоѓа, и како банките го доживеаа и преживеаа ударот на 

финансиската криза од 2008 година, како и очекувањата за нивното 

справување и можните ефекти од грчката должничка криза од 2011 

година.  

Профитабилноста на банките како предмет на моја опсервација ќе 

биде опфатена, освен преку показателите на профитабилноста за секоја 

подинечна комерцијална банка во земјата, и согледувања за 

карактеристиките на групите мали, средни и големи банки во земјата, и 

преку микроекономските и макроекономските фактори на 

профитабилноста.  

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

1.1. Актуелност на темата 

 

Здравиот банкарски и пошироко финансиски систем, заедно со 

политичката (не)стабилност на една земја се главни фактори за 

одредување на т.н. country risk. Токму затоа на регулацијата на 

финансиските пазари се обрнува огромно внимание. Банките, поради 

својата привилигирана положба на финансиските пазари, како финансиски 

посредници кои сеуште го држат приматот, отсекогаш биле, и сеуште се 

доста актуелна тема помеѓу економистите. Дотолку повеќе, темата за 

улогата на банките врз економијата никогаш не била поактуелна од денес. 

Имено, со отпочнувањето на глобалната финансиска криза од 2008 година, 

и со пукањето на балоните од пазарот за недвижности, и преносот на 

кризата на глобално ниво, со зачудувачка брзина и размери, економистите 

уште еднаш ја потврдија лекцијата дека регулацијата е неопходна.  Оваа 

криза беше најголемата финансиска криза која го потресе светот по 

Големата депресија (1929-1933), а поради тоа, нејзините ефекти сеуште се 

чувствуваат во светската економија, и многумина ја нарекуваат Големата 

рецесија.  

Иако темата за значајната улога на банките во економијата е 

непресушна, сепак таа никогаш не била поинтригантна од денеска. Имено, 

по укинувањето на Глас-Стигаловиот акт во САД во 1999 година, а со тоа и 

бришењето на разликите помеѓу инвестиционите и комерцијалните банки, 

комерцијалните банки почнале активно да се впуштаат во активности на 

инвестиционо банкарство, а со тоа и преземале огромни ризици. Особено 

спремноста за преземањето ризици од страна на финансиските институции 

се манифестирала во областа на недвижностите, дериватните пазари, 

преценетите акции и банкарските заеми.1 Сето ова, во комбинација со 

неадекватна регулација на банкарскиот и воопшто финансискиот сектор, 

довело до растење на многубројните меури, особено растот на цените на 

недвижностите и цените на финансиските инструменти. Но, нормално, 

растењето на меурите не е бесконечно, па така, прв колабирал пазарот на 

                                                           
1 Проф.Др.Михаил Петковски, “Глобалната финансиска криза (2007-2009)како предизвик за економската 

политика” 
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недвижности и пазарот на хипотекарни кредити. Оттаму, кризата се 

прошири на сите аспекти во економијата, а и во светски рамки. Она што е 

сигурно, е дека оваа финансиска криза ќе остави трајни и длабоки ефекти 

врз цените на средствата, производството и вработеноста. 2  

Голема беше вината која им се препиша на комерцијалните банки, 

особено оние во САД, за кризата од 2008 година. Затоа, сметам дека со 

една детална анализа за функциите на банките, и нивното место во 

финансискиот систем ќе успеам да го објаснам начинот на нивното 

функционирање, преземањето на ризици, но и резултатите од работењето, 

на кои им давам главен акцент при мојата работа. Секако, како посебна 

инспирација ги доживувам македонските комерцијални банки, кои освен тоа 

што добростоечки ги издржаа сите удари на финансиската криза, тие беа за 

пример во кризните 2009 и 2010 година. Тоа може да се објасни со 

карактеристиките на македонскиот банкарски систем- стабилен, и добро 

капитализиран, но и со недоволната интегрираност на нашиот финансиски 

систем со меѓународните финансиски пазари. Сепак, вреди да се спомене и 

сигурноста на вложувањата на комерцијалните банки во Македонија, и 

пониското ниво на интермедијација, кое ги заштити од можните удари на 

кризата.  

 

 

1.2. Банките како учесници на финансиските пазари 

 

Вообичаено, банките се разликуваат од другите типови на финансиски 

фирми според депозитите и заемите. Имено, депозитите се исплаќаат по 

барање, и претставуваат финансиски обврски за банките, кои мора да се 

контролираат ако банката има за цел да го зголеми својот профит до 

максимум. Исто така, тие управуваат со капиталот создаден преку 

позајмување. Оттука, основната активност на банките е да дејствуваат како 

посредници помеѓу вложувачите и позајмувачите, но притоа нудат и уникатна 

                                                           
2 Проф.Др.Михаил Петковски, “Глобалната финансиска криза во 2008 година-причини и последици ” 
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форма на трансформација на средствата. И други финансиски институции, како 

на пример брокерските, исто така, играат улога на посредници помеѓу 

купувачите и продавачите на акции, но примањето депозити и одобрувањето 

кредити е она што ги издвојува банките, иако и тие вршат огромен број други 

услуги.  

Банките се несомнено најважните и централните учесници во 

финансискиот систем, мерено преку нивното учество во вкупните средства на 

финансискиот сектор. Иако во последно време се повеќе се смета дека банките 

се во фаза на изумирање во високоразвиените земји (особено впечатлива 

беше забелешката на Бил Гејтс во 1994 година дека банките се диносауруси 

кои можат да се заобиколат3), и дека другите финансиски посредници полека 

им заземаат дел од пазарниот колач, сепак, тие уште долго време ќе го 

заземаат приматот на финансиските пазари. Тие имаат и важна улога во 

економијата и имаат посебен однос со централната банка бидејќи процесот на 

давање заеми создава пари.  

Банките претставуваат финансиски институции кои посредуваат помеѓу 

суфицитарните и дефицитарните економски единици, и се клучната алка меѓу 

кредитобарателите и штедачите. За да се разбере значајната улога на банките 

во финансискиот систем, потребно е да се воочи разликата помеѓу 

финансирањето на економските субјекти од страна на банките, и директното 

финансирање помеѓу субјектите. Имено, банките имаат одредени 

компаративни предности пред сите други институции, поради доминантната 

позиција во финансиските пазари, информативните предности со кои 

располагаат, како и фактот дека финансирањето не претставува само 

трансфер на средства, туку и трансфер на влијание и контрола.  

Традиционалната посредничка функција на банките може да се 

претстави графички, преку едноставен модел на пазарите на депозити и 

кредити.  

 

 

                                                           
3 Хефернан Шила, “Современо банкарство”, Скопје 2004, стр.80 
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i (к.с.) Si 

   Sd  

          Si-понуда на заеми 

          Sd-понуда на депозити 

          Di-побарувачка за заеми 

 

 Dl 

      Обем на депозити/кредити 

Графикон 1- Банкарската фирма- посредник 

ИЗВОР: Шила Хефернан, “Современо банкарство”, Скопје 2009 

 

На овој график е прикажана побарувачката за заеми (Dl), која опаѓа со 

зголемувањето на каматните стапки. Во точката каде се сечат понудата на 

депозити (Sd) и побарувачката за кредити се наоѓа пазарната клириншка 

каматна стапка, односно каматната стапка која би доминирала во идеално 

конкурентен пазар, без никакви трошоци за посредување во врска со 

поврзувањето на позајмувачот и заемобарателот. Меѓутоа, постојат трошоци 

за посредување, помеѓу кои спаѓаат трошоци за пребарување, верификација, 

мониторинг и спроведување, што ги имаат банките кои сакаат да ја утврдат 

кредитната способност на потенцијалните кредитобаратели. Банките мораат да 

го проценат ризикот на заемобарателот, и да наплатат премија, како и трошоци 

за проценување на ризикот. Оттука, еквилибриум се постигнува во точката каде 

побарувачката за кредити и понудата на кредити се сечат, и во таа точка се 

јавува каматна маргина (каматната стапка во оваа точка е повисока од онаа 

при идеално конкурентен пазар). Каматната маргина ги покрива трошоците што 

ги прави банката за посредување, трошокот на капитал, премијата за ризик, 

даночните обврски и профитот на банката. Исто така, важна е и структурата на 
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пазарот: колку е поголема конкурентноста за заеми и депозити, толку е помала 

каматната маргина.  

Во трошоците за посредување, исто така, е вклучен и трошокот за 

администрација и други трансакциски трошоци поврзани со штедните и 

кредитните производи кои ги нуди банката. Меѓутоа, вреди да се спомене дека 

банката ужива информациски економии на обем- имајќи го предвид големиот 

број на понудени штедни и депозитни производи, соодветните трансакциони 

трошоци се или константни или опаѓаат. Токму затоа, се вели дека банките 

поседуваат компаративни предности пред другите институции кои се бават со 

пружање на финансиски услуги.  

Според Законот за банки на Република Македонија, банка се 

дефинира како: “правно лице со дозвола од гувернерот на Народна банка на 

Република Македонија основано согласно одредбите од овој закон, чија 

основна дејност е прибирање депозити и други повратни извори на средства од 

јавноста и одобрување на кредити во свое име и за своја сметка“. Според оваа 

дефиниција, банките се институции кои прибираат депозити и даваат кредити, 

а прибирањето депозити е активноста која ги разликува банките од другите 

небанкарски и нефинансиски институции. Со помош на активностите кои ги 

извршуваат, крајниот резултат е дека финансиските средства се 

трансферираат од штедачите до заемопримачите.  

Секако дека финансиското посредување носи високи профити, но 

освен тоа, има и големо значење за економијата во целина. Банките 

остваруваат профити емитирајќи обврски спрема себе и употребувајќи ги 

приходите од нив за купување на средства со посебен вид карактеристики, а 

овој процес се карактеризира како процес на трансформација на средствата.4 

Всушност, наместо суфицитарните економски единици директно да им 

позајмуваат на дефицитарните, тие ги вложуваат своите средства во банките, а 

банките потоа тие средства ги пласираат како кредити на дефицитарните 

економски единици. Овој процес на трансформација на средствата е како било 

кој друг производен процес во некоја фирма. Ако банката “произведува” барани 

услуги по ниска цена и заработува значителен доход на своите средства, таа 

                                                           
4 Проф. Др.Михаил Петковски, “Финансиски пазари и институции”, Скопје 2009, стр. 276 
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заработува профит, а во спротивно, трпи загуба. Токму затоа, активните 

каматни стапки (каматните стапки на дадените кредити) се секогаш повисоки од 

пасивните каматни стапки (каматните стапки што ги даваат на вложените 

депозити).  

Банките играат посебна и доста значајна улога како финансиски 

посредници помеѓу малите и неинформирани штедачи и малите и средни 

инвеститори, чијашто кредитоспособност обично е тешко да се процени. 

Според Mishkin, банките се во можност да профитираат од информациите 

коишто тие ги поседуваат а притоа избегнувајќи го “проблемот на слободен 

јавач”, давајќи индивидуални кредити на клиентите. Како и сите други учесници 

на пазарот, добивката и позитивните резултати од работењето се основна цел 

на секоја банка. Тие профитираат од неколку важни конкурентни предности, и 

тоа погодната локација, доброто познавање на деловната заедница, и 

запознаеноста со кредитната способност на потенцијалните кредитобаратели.  

 

 

1.3. Функциите на банките на финансиските пазари 

 

Банките нудат голем број специјализирани услуги за своите клиенти, 

со помош на кои се намалуваат информационите трошоци и за штедачите и за 

кредитобарателите, и со тоа се подобрува и се овозможува поефикасно 

функционирање на економијата во целост.  

Но, она што треба да се нагласи е дека банките се критични за економијата. 

Имено, при одобрувањето кредити, банките всушност креираат пари во 

економијата. Износот на кредити кои банките можат да го одобрат е директно 

контролиран и утврден од страна на регулаторните органи во економијата, и 

зависи од стапката на задолжителни резерви. На пример, доколку стапката на 

задолжителна резерва изнесува 10 %, за секој добиен депозит од 100 долари, 

банката ќе може да даде кредит во износ од 90 долари. Овие 90 долари одат 

во економијата, и служат за купување добра и услуги, и многу е веројатно дека 
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за одреден период и тие ќе завршат како депозит во некоја друга банка. Таа 

банка, пак, би можела да даде кредит во износ од 81 долар (90-10%), кои исто 

така ќе се вратат во економијата, и повторно ќе бидат депонирани во некоја 

банка. На овој начин, парите растат и се движат во економијата повеќе отколку 

што физички постојат.  

                           

ИЗВОР: http://money.howstuffworks.com/personal-finance/banking/bank1.htm 

 

Овој процес на создавање на дополнителни пари преку процесот на 

кредитирањето се нарекува кредитна мултипликација. Токму оваа функција на 

банките, можноста за креирање пари, е причината за обемната регулација на 

банките, како и перманентната супервизија. 

Банките извршуваат неколку важни функции:5 

 Делуваат како финансиски посредници. Тоа е всушност и клучната 

улога која ја извршуваат. Тие посредуваат меѓу оние економски единици 

кои се заинтересирани да го инвестираат вишокот на финансиски 

средства и оние кои имаат потреба да позајмат финансиски средства за 

финансирање на посакуваните инвестиции или расходи за 

потрошувачка. Иако економските единици можат директно да се поврзат, 

                                                           
5 Проф.Др.Горан Петревски, “Управување со банките”, Скопје 2008, стр.34 

http://money.howstuffworks.com/personal-finance/banking/bank1.htm
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без финансиски посредници, сепак, банките ја олеснуваат оваа потреба. 

Банките го разрешуваат проблемот на информациска асиметрија помеѓу 

суфицитните и дефицитните економски единици. Имено, банките ја 

преземаат оваа обврска, да ја оценат финансиската способност и 

состојба на позајмувачите, бидејќи за штедачите, е потешко да најдат 

доволно информации за позајмувачите, а тоа обезбедување и анализа 

на информации бара време, аналитички способности и експертиза, каква 

што можат банките да понудат. Со оваа функција, банките влијаат и на 

здравоста на финансискиот систем и економјата во целина. Тие го 

поттикнуваат штедењето, ги насочуваат финансиските средства кон 

најпродуктивните проекти и така ја зголемуваат економската ефикасност 

и стопанскиот растеж. 6 

 Се јавуваат како носители на платниот промет. Оваа функција се 

јавува како неутрална банкарска работа, односно работа во која банката 

не се појавува ниту во улога на должник, ниту во улога на доверител, 

туку се јавува во улога на посредник. За ваквите услуги, како и за сите 

дополнителни услуги кои банката ги нуди, не наплаќа камата, туку 

провизија. 7 Комерцијалните банки, заедно со Централната банка, се 

јавуваат како носители на платниот промет во земјата, којшто ги опфаќа 

методите и инструментите преку кои се извршуваат плаќањата, т.е. 

преносот на средства. Без оглед на начинот на кој се извршуваат 

плаќањата (готовински, безготовински или електронски), банките секогаш 

имаат некаква улога во нив. Затоа, мислењата дека алтернативни 

методи на плаќање ќе ги заобиколат банките во иднина, се сеуште 

нереални. Во Република Македонија, до 2001 година, комерцијалните 

банки не ја извршуваа оваа функција, бидејќи дотогаш платниот промет 

бил организиран во државна специјализирана институција- “Завод за 

платен промет”(ЗПП). Дотогаш, сите претпријатија, институции и банки 

имаа по една сметка, којашто се водеше кај Заводот за платен промет, а 

истовремено истите сметки беа поврзани со депозитите во банките. 

Меѓутоа, ваквата неприродна ситуација, во која банките во текот на 

целиот ден немаа увид во промените и состојбите на сметките на 

                                                           
6 Проф.Др.Горан Петревски, “Управување со банките”, Скопје 2008, стр.36 
7 Проф.Др.Љубе Трпески, “Банкарство и банкарски системи”, Скопје 2009, стр.404 
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претпријатијата, наложи темелна реформа на платниот систем во 

земјата. Оваа реформа се состоеше во тоа да, сметките на сите субјекти 

од ЗПП се пренесуваа во банките, а од 2002 година, платниот промет 

беше целосно преземен од банките, а ЗПП престана да постои. Денеска, 

платниот промет во земјата неможе да се замисли без банките, кои си 

обезбедија целосен монопол на пазарот.  

 Имаат посебна улога во монетарната политика. За разлика од другите 

финансиски институции, банките претставуваат дел од монетарниот 

систем на земјата. Нивните обврски спрема клиентите (депозитите на 

физичките и правните лица) се дел од најтесниот монетарен агрегат М1. 

Затоа, секоја промена кај депозитите во банките, се одразува и на 

големината на паричната маса во економијата. Посебната улога на 

банките се огледа и во нивната можност да креираат пари, и да ја 

зголемат паричната маса, преку кредитирањето. Понудата на пари во 

една земја се дефинира како готови пари во оптек надвор од 

банкарскиот систем, плус депозити чувани во банки.8 Банките играат 

важна улога во создавањето пари, па токму заради тоа, Централната 

банка има сосема различен пристап спрема нив, за разлика од другите 

финансиски институции. Имено, за комерцијалните банки, Централната 

банка одредува стапка на задолжителна резерва, врши операции на 

отворен пазар, купува или продава хартии од вредност на финансиските 

пазари, и дејствува со помош на дисконтната политика, се со цел да ја 

контролира паричната маса во оптек.  

 Им нудат некои дополнителни услуги на економските агенти. Освен 

традиционалните услуги кои ги вршат банките (кредитирање и 

прибирање на депозити), современите банки нудат и голем број други 

услуги и активности, заради што тие се јавуваат како универзални 

финансиски институции. Иако во Македонија е ова помалку застапено, 

сепак во високоразвиените економии банките активно се впуштаат во 

услуги поврзани со хартии од вредност, и други активности на 

финансиските пазари, па така, тие нудат брокерски услуги, работат како 

дилери, и се впуштаат во инвестиционо банкарство. Секако, како 

                                                           
8 Шила Хефернан, “Современо банкарство”, Скопје 2009, стр. 34 
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дополнителни услуги кои банките им ги нудат на своите клиенти се и 

менувачкото работење, факторинг, форфетинг, лизинг, давање 

гаранции, чување и управување со вредности или депо-работи, 

издавање акредитиви и други инструменти на меѓународниот платен 

промет, заштита од ризиците, финансиски консалтинг и советодавни 

услуги.  

Според други автори9, како основни функции на банките се јавуваат 2 групи на 

функции: примарни и секундарни. Како примарни функции се јавуваат: 

 Прибирање на депозити. Меѓу најбитните функции на комерцијалните 

банки е прибирањето на депозити од јавноста. Оние економски субјекти 

кои имаат слободни парични средства и сакаат да ги инвестираат на 

сигурно место, ги вложуваат во банките. Комерцијалните банки 

прибираат депозити од јавноста, но истовремено преземаат обврска 

дека ќе ги исплатат во секое време кога депонентите ќе посакаат да ги 

повлечат.  

 Кредитирање. Друга функција на комерцијалните банки е да даваат 

кредити на дефицитарните економски единици, и прибраните депозити 

да ги насочат кон оние економски единици на кои им се потребни 

средства. Банките ги користат прибраните депозити за давање кредити 

за продуктивни цели, но за кои имаат одредено обезбедување и 

колатерал.  

 Инвестирање. Во денешно време банките се повеќе се впуштаат во 

среднорочно и долгорочно инвестирање.  

 

Додека, како секундарни функции на комерцијалните банки се 

наведуваат: 

 Прибирање и наплата на чекови 

 Одржување и воспоставување на корепонденски односи со други 

банки 

 Наплата на сметки за режиски трошоци 

 Советодавни услуги и 

                                                           
9 http://bbamba.info/Articles/Business/Functions-of-Commercial-Banks.html 

http://bbamba.info/Articles/Business/Functions-of-Commercial-Banks.html
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 Други услуги (електронско банкарство, СМС банкарство, издавање 

на дебитни и кредитни картички). 

 

 

Она што е посебно интересно, особено во земјите во развој, како 

Македонија, е улогата на банките како стожери во целокупниот финансиски 

систем, и нивната деловна поврзаност со недепозитните финансиски 

институции. Имено, сите правни лица и недепозитните финансиски институции 

се зависни од банките, поради прописите, според кои, секое правно лице мора 

да ја води својата трансакциона сметка кај банките, да работи преку некоја од 

банките, а последниве неколку години, и услугите за физичките лица се 

целосно комплетирани, такашто не постои друг тип на финансиска институција 

што нуди толкав обем на услуги од кои и населението и правните лица би биле 

зависни. Со ова, уште еднаш се потврдува значајноста на банките во нашиот 

финансиски систем, и се истакнува мојата желба да го анализирам и да се 

сосредоточам токму на нивното работење, нивните карактеристики и нивните 

финансиски резултати.  
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2. Банкаркиот систем во Република Македонија 

 

2.1. Историскиот развој на банкарскиот систем на Република 

Македонија 

 

Историскиот развој на банкарскиот систем во Република Македонија е 

посебно интересен, не само за економистите, туку и за историчарите, веројатно 

поради географската положба на земјата, низ која поминале многу 

цивилизации и оставиле свои траги во сите подрачја.  

 

2.1.1. Банкарството во Македонија до Втората Светска војна 

 

Банкарството на територијата на Македонија датира уште од античко 

време, кога во тогашните градови-држави се ковале пари кои потоа се 

користеле како платежно и разменско средство.10 За време на владеењето на 

Филип Македонски (359-336 г.п.н.е) воведена е златната македонска монета-

статер, што се смета за крупна финансиска реформа во тоа време. Статерот се 

смета за една од поважните и повредни монети од тоа време, и според својата 

материјална, и според својата функционална вредност. Со доаѓањето на 

Римјаните на територијата на Македонија, некои градови имале право да 

коваат свои монети, а Стоби бил еден од попознатите македонски градови со 

своја ковачница. Во неа биле ковани монети од 12 римски императори, што 

зборува за долгата и богата историја што ја имала Македонија во ковањето 

пари, како и за нејзиното економско и политичко значење на Балканот во тоа 

време. Во средниот век, за време на владеењето на српските кралеви 

(почнувајќи од кралот Милутин, во втората половина на XII век, а завршувајќи 

со кралот Душан во 1345 година), ковањето пари било ставено под државна 

                                                           
10 Банкарство и банкарско работење, прво издание, проф.Др.Љубе Трпески, Скопје 2009, стр.231 
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контрола, а поважни ковачници имало во Скопје, Охрид, Кратово и Стоби. 11 Во 

овој период од историјата се јавува давањето на заеми врз основа на залог на 

недвижности или други скапоцености, активност која најчесто се вршела од 

страна на црквите, кои на тој начин го зголемувале својот имот. Интересно е, 

што во тој период, се развило лихварството, кое посебен подем добило за 

време на турското владеење во Македонија.  

За време на турското ропство, во сите сфери на живеењето, а особено во 

сферата на банкарството се чувствувало муслиманското влијание. Според 

учењето на исламот, за муслиманите се смета дека е недостојно да се 

занимаваат со банкарски, а посебно лихварски и трговски работи. Токму затоа, 

лихварските, а воопшто и банкарските работи им биле препуштени на луѓе од 

други вероисповеди, а во Македонија најмногу со банкарски работи се 

занимавале Евреите. Особен пресврт во банкарството дошло со реформата на 

паричниот и финансискиот систем од 1856 година, со која се наложило сите 

давачки населението да ги плаќа со пари, со што дошло до воведување на 

книжните пари и до формирање на првите вистински банки (имено, во 1903 

година, Цариградската отоманска банка и Земјоделската банка –Зираат 

отвориле свои филијали, кои работеле се до 1912 година). Во овој период со 

банкарски работи се занимавале и македонските трговци и занаетчии, коишто 

се здружувале во кредитни здруженија и речиси секој еснаф имал основано 

парична институција која се занимавала со штедно-кредитни и есконтни 

работи.  

Важна улога во уредувањето на финансиските и банкарските работи во 

Македонија играла Македонската револуционерна организација, која пред се, 

се залагала за заштита на населението од преголемата експлоатација што ја 

вршеле лихварите и банкарите во тој период. Освен заштитничката улога, 

Организацијата формирала и т.н. каси преку кои се собирале средства за 

доброволни прилози, даноци, како и за финансирање на активностите на 

самата организација.  

 

                                                           
11 Управување со банките, проф.Др.Горан Петревски, Скопје 2008, стр.25 
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2.1.2. Банкарството во Македонија по Втората Светска војна 

 

По Втората Светска војна, започнала изградбата на банкарски систем во 

согласност со социјалистичкото општествено уредување. Притоа, може да се 

напомене дека банкарскиот систем во Република Македонија од 

ослободувањето па се до денес, се наоѓало во една перманенетна 

трансформација и приспособување на соодветните општествени услови. 

Развојот на банкарскиот систем по Втората Светска војна може да се подели 

на неколку етапи, и тоа: административно-централистичкиот период (1945-

1951), системот на работничко самоуправување (1952-1971), периодот на 

уставните амандмани (1972-1976), системот на здружениот труд (1977-1989), и 

преминот кон пазарна економија (1990-1992). По ослободувањето во 1945 

година, најпрвин се пристапило кон формирање и основање на новото 

социјалистичко банкарство. Сите постојни банки биле ставени под државна 

контрола, додека најголемиот дел од приватните банки биле ликвидирани. Во 

овој период во земјата делувала само една банка-Македонската стопанска 

банка, којашто во 1946 година се споила со Народната банка. До 1954 година 

во земјата постоел монобанкарски систем, кадешто централната банка ги 

вршела сите банкарски работи. По 1954 година, започнал процес на 

децентрализација на банкарскиот систем и преод кон двостепено банкарство, 

т.е. покрај Народната банка, постоеле и други видови деловни банки, како 

комерцијални, инвестициони, комерцијално-инвестициони банки и штедилници. 

Врз основа на извршените законски и уставни имени, кои претставувале 

реализација на уставните амандмани, на почетокот на 1973 година се 

конституира Народната банка на Македонија како посебна установа, која се 

здобила со низа значајни функции својствени за централните банки. Следела и 

голема реформа на банкарскиот систем според концептот на здружен труд, при 

што постоеле интерни, основни и здружени банки. Периодот од 1990 до 1992 

година се карактеризирал со пазарни законитости во процесот на 

формирањето и раководењето на банките, како и претприемачкиот амбиент во 

извршувањето на банкарските работи. Имено, во овој период се напушта т.н. 

договорна економија, и дефинитивно се напуштиле банките на здружен труд, а 
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се повеќе се истакнувале сфаќањата и правилата на функционирање на 

банките во пазарните економии. Во пазарните економии, банката претставува 

пазарен субјект организиран најчесто според принципите на акционерско 

друштво, кој има за цел извршување на одредена посредничка функција помеѓу 

дефицитарните и суфицитарните економски едниници, притоа остварувајќи 

позитивни финансиски резултати. Со банките во пазарните економии 

управуваат нејзините акционери- сопствениците, преку користење на своето 

право да учествуваат во работата на органите на банката. Меѓутоа, голем број 

неправилни одлуки донесени во овој период придонесе да банките во 

Македонија пред монетарното осамостојување, се наоѓаат во исклучително 

тешка позиција, со голем износ на ненаплатливи кредити, хронични проблеми 

со ликвидноста и техничка инсолвентност. 12  

Имено, македонското стопанство пред политичкото и монетарното 

осамостојување од СФРЈ било во речиси иста положба како и самата СФРЈ. 

Занемарувањето на основните принципи во банкарското работење довело до 

тоа да, банките бидат технички инсолвентни, т.е. износот на ненаплатливите 

кредити на банките да биде поголем од износот на капиталот и резервите.13 

Дури и Словенија, како најразвиена земја од СФРЈ, пред 1990 година, над 80 % 

од вкупната актива во банкарскиот сектор бил доминиран од една банка-

Љубљанска банка, а 30-40% од кредитите биле нефункционални.14 Битен 

ограничувачки фактор за рентабилно работење на банките, како банките во 

пазарните економии, бил фактот што најголеми корисници на кредити биле 

самите основачи-акционерите на банките, со што тие биле заинтересирани 

само за кредити по што поповолни услови, наместо за остварување на 

профити.  

 

 

                                                           
12 Банките на ниво на Југославија во 1989 година според наодите на ревизијата, искажаа потенцијални 

загуби во износ од 144 милијарди динари, а на ниво на Република Македонија 7 милијарди и 566 

милиони динари.  
13Прилог 1- Модели за санација на банкарските системи,Банкарство и банкарско работење, 

проф.Др.Љубе Трпески, Скопје, 2009  
14 НБРМ-Истражувања: Структура на финансиските системи од Западна и Централно-Источна Европа 
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2.1.3. Банкарството во Македонија по монетарното 

осамостојување 

 

Во моментот на монетарното осамостојување на Република Македонија, 

банкарскиот систем на Македонија бил релативно неразвиен и сиромашен. На 

крајот на 1992 година, во Македонија постоеле само 6 банки, меѓутоа, како 

резултат на полибералниот пристап на основање нови банки, за само една 

година, бројот на банки пораснал на 20. Всушност, во првите години од 

транзицијата, Македонија, како и другите соседни земји, вовела либерален 

пристап во поглед на основањето на нови банки.15 Тој пристап се огледал во 

тоа што, се применувала едноставна процедура за добивање дозвола за 

работа, а за основање на банка бил потребен низок износ на капитал. Сепак, 

ова подоцна се покажа како грешка, поради влезот на шпекулативниот капитал 

во банкарскиот сектор, кој, како што лесно влегува, така и излегува од 

бизнисот.16 

Македонија, по политичкото и монетарното осамостојување, се нашла во многу 

тешка положба. Имено, земјата била ставена во ситуација да мора да се 

справи со сите проблеми пред кои била исправена. Еден од потешките, бил 

проблемот со старото девизно штедење, т.е. штедните депозити на 

населението во конвертибилни валути, за кои државата која требала да 

гарантира, веќе се распаднала. Македонија, исто како и Хрватска, ова прашање 

го решила со посебен закон, со кој се обврзала да ги исплати штедачите во 

определен подолг временски период. Како поголем проблем се јавила и 

потребата за рефинансирање и репрограмирање на постоечкиот странски долг 

на Југославија, кој земјите од поранешна СФРЈ го презеле. Освен решавање на 

овие проблеми, Македонија морала да го реформира постоечкиот банкарски 

систем , и најпрвин да го реши проблемот со т.н. лоши пласмани, на тој начин 

што тие кредити биле префрлани на Агенцијата за санација на банките, и со 

                                                           
15 проф.Др.Љубе Трпески ,“Банкарство и банкарски системи”, стр. 166 
16 Трпески Љубе, “Макроекономската стабилност и структурните реформи во банкарството во 

Република Македонија”, НБРМ 
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тоа, се чистеле од банкарските биланси, кои на тој начин станувале чисто 

комерцијални.  

Разрешувањето на проблемите од банкарската сфера во нашата држава 

најпрвин започнале со донесување на институционална рамка, односно 

донесување на основните системски закони (Законот за банки, Законот  за 

НБМ). Истовремено, од 1995 година се случувало и финансиско и оперативно 

преструктуирање , преку линеарна санација на банките, поединечна санација 

на Стопанска банка АД Скопје, нивно реструктуирање, и со ликвидација на 

Југобанка (Банката за надворешна трговија), втората банка по големина во тој 

период. Иако формалната трансформација на банките главно заврши во 

законскиот рок, нивната суштинска трансформација траела подолго, и зависела 

од успешноста на консолидирањето на банките и стопанството. Ова важело 

посебно за банките во Македонија, со оглед на карактеристиките на 

стопанскиот систем воопшто, на институционалните можности за влијание на 

политиката во нарушувањето на основните банкарски принципи и воопшто во 

остварувањето на ефикасноста во работењето.17 Во овој период, со оглед на 

дотогашната доминација на идеологијата во решиси сите сфери на живеење, 

од особено значење била едукацијата на кадрите, за исклучителен 

професионализам согласно најновите светски економски процеси и 

финансиски иновации.  

 Освен проблемите од чиста банкарска и институционална природа, како 

и во другите земји во транзиција, така и во Македонија се задоцни со 

формирање на супервизорски и регулаторни органи, поради што се појавија 

т.н. пирамидални штедилници, како познатиот случај со битолската 

штедилница ТАТ.  

 Со цел да се зајакне довербата на штедачите во банкарскиот и воопшто 

финансискиот систем, особено по појавата на епизодите на  овие пирамидални 

штедилници, кои завршија катастрофално, во 1997 година се основал Фондот 

за осигурување на депозити, како заштита на малите штедачи. Она што бил 

загрижувачки фактор е дека обемот на штедење во земјата во првите години 

од транзицијата бил на исклучително ниско ниво, за разлика од другите земји 

                                                           
17 Кики Мангова-Поњавиќ, “Банките во Македонија и стопанскио развој”, Скопје, 1992, стр.349 
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во транзиција, и изнесувало околу 8-9% од бруто домашниот производ во 1997 

година. 18 Иако со основањето на Фондот за осигурување на депозити обемот 

на штедење е зголемен, тој сеуште не бил доволен за да ја зголеми 

динамиката на стопанската активност во земјата. Вредно да се нагласи, исто 

така, е тоа што најголемиот дел од штедењето бил во непродуктивен облик, и 

за депонентот и за општеството, односно најчесто како депозит по видување. 

Не е тешко да се претпостави дека ова ниско нниво на штедење всушност 

произлегува од ниското ниво на остварен доход, но и малата склоност на 

штедење, што единствено би се објаснила преку менталитетот на 

македонскиот народ.  

 Периодот на монетарното осамостојување на Македонија е 

најкарактеристичен по високите реални и номинални каматни стапки, кои биле 

поставени како резултат на ниското ниво на домашно штедење, високите 

премии за ризик кај банките заради проблемите со финансиската дисциплина и 

комплицираната судка наплата на побарувањата, како и високите оперативни 

трошоци на банките. 19 

 Целокупните трошоци за рехабилитација на банките биле огромен трошок кој 

во Македонија од 1991 до 1998 година изнесувал околу 30,3% од БДП.  

 Денеска, дури 20 години по осамостојувањето (и државно и 

монетарно), финансискиот систем на Македонија се одликува со доста 

едноставна пазарна структура, без постоење на комплексни финансиски 

групации и вкрстена сопственост меѓу различните сектори, и може да се 

заклучи дека банките се единствените релевантни институции кои ги диктираат 

правилата на игра, и воопшто влијаат и врз движењата во економијата.  

 

 

 

                                                           
18 Ставревски Зоран -“Каматната политика во Република Македонија”, работни материјали (раб. 

Материјал бр. 3), НБРМ, стр. 6 

19 Ставревски Зоран -“Каматната политика во Република Македонија”, работни материјали (раб. 

Материјал бр. 3), НБРМ, стр. 23 
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2.2. Особености на комерцијалното банкарство во Република 

Македонија 

 

Банкарскиот систем на Република Македонија се состои 2 типа на 

депозитни институции: банки и штедилници. Во моментов банкарскиот систем 

во земјата се состои од 18 банки и  штедилници.20 Банките имаат апсолутно 

доминантна улога во банкарскиот систем на земјата, додека учеството на 

штедилниците во сите сегменти од работењето на банкарскиот систем остана 

незначително (учество од само 1% во вкупната актива на банкарскиот систем, 

1,5% од вкупните кредити и 0,3% во вкупните депозити на нефинансиските 

субјекти во 2010 година). Банките, како најзначаен институционален сегмент, 

веќе неколку години ја задржуваат својата улога, иако нивното учество во 

вкупните средства на финансискиот сектор минимално е намалено. Всушност, 

финансискиот систем на Македонија се вбројува во групата “банкоцентрични” 

системи21 и стабилноста на целиот финансиски систем зависи директно токму 

од стабилноста на банкарскиот сектор. Ова е посебно карактеристично за земји 

со неразвиена финансиска структура, кадешто доминацијата на банките е јасно 

изразена. Ова е поради тоа што, во услови на неразвиени пазари на капитал, 

недоволна транспарентност на компаниите и асиметричните информации, 

банките го држат приматот во финансискиот систем во Македонија. Банките се 

изложени на мала конкуренција од страна на другите финансиски посредници, 

во кои спаѓаат и осигурителните друштва, пензиските фондови, 

инвестиционите фондови, брокерските куќи, штедилниците и друштвата за 

лизинг. Сосема логично, доколку се има  предвид фактот дека малите 

транзициони економии се поприлично зависни од банките, и сржта на 

финансискиот систем го сочинуваат токму тие. Македонија, и речиси и сите 

други земји во развој, се т.н. банкарски економии. За неа е карактеристично тоа 

што компаниите претежно прибираат капитал преку задолжување кај банките, а 

не преку финансиските пазари. 22  

                                                           
20 НБРМ, Извештај за банкарскиот систем и банкарската супервизија на Република Македонија за 2010 

година, април 2011 
21 НБРМ, Извештај за финансиската стабилност во Република Македонија во 2009 година, стр. 48 
22 Ribnikar Ivan-Banke, zajmovi banaka, krediti, dugovi i finansiska kriza, 2010 
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ИЗВОР: НБРМ, Извештај за финансиската стабилност на Република 

Македонија во 2010 година 

 

Според табелата за структурата на депозитните финансиски институции 

во последните 5 години, може да се заклучи дека банките само си ја зацвстиле 

својата позиција во последниве неколку години, доминирајќи во 2010 година, 

заземајќи 99% од вкупната актива на депозитните институции. Оваа табела ни 

го посочува и процесот на окрупнување на банките, и следствено, 

намалувањето на бројот на банките во земјава, од 20 во 2005 година, на 18 во 

2010 година, а воопшто и на бројот на депозитни институции.  

Банките во земјата можат да се регистрираат единствено како 

акционерски друштва, тие се во целост регулирани со Законот на банки, 

кадешто се наведени и органите на банката: управен одбор, надзорен одбор, 

кредитен одбор, одбор за ревизија и одбор за управување со ризици. Исто 

така, со Законот е утврден и двостепен систем на управување, кадешто 

управниот одбор е извршен орган, којшто е одговорен за секојдневното 

работење на банката, а врз неговата работа надзор врши надзорниот одбор. 

Со Законот за банките од 2000 година, за првпат се воведени одборот за 

ревизија и одборот за ризици како органи на банките, кои се составени од 

раководните лица во банката, и кои се одговорни за соодветно управување со 

ризиците, и за сметководствените и ревизорски прашања, соодветно.  

Банките, според делокругот на работење, претставуваат банки од 

универзален тип: според Законот за банки тие можат да нудат широк обем на 

услуги и производи.  
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Банкарската мрежа е составена од 436 деловни единици, вклучувајки ги 

и централите на банките, и е распространета низ речиси сите градови на 

државата. 23  Една деловна единица покрива 4650 жители, додека на една 

банка отпаѓаат 112.364 жители.  

Географската концентрација на банкарската мрежа се задржа на територијата 

на Скопје, при што 40,1% од вкупниот број деловни единици отпаѓаат токму на 

територијата на главниот град. Во овој регион бројот на жители по деловна 

единица е најмал, што позитивно влијае на пристапот и квалитетот на 

пружените услуги. Полошкиот регион веќе подолг период се одликува со 

најголем број на жители по деловна единица.  

Концентрацијата на банкарскиот систем, во последниве неколку години, 

е на доста високо ниво во сите домени на банкарските активности. Во 

Македонија е карактеристична доминацијата на групата големи банки, т.е. 

“големата тројка”, која ја сочинуваат Стопанска банка АД Скопје, Комерцијална 

банка АД Скопје и НЛБ Тутунска банка АД Скопје. Тие три банки во вкупната 

банкарска актива минатата година заземаа помеѓу 66% и 72%. На крајот од 

2010 година, единаесет од осумнаесет банки поединечно зафаќаа по помалку 

од 3% од вкупната актива на банкарскиот систем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Извештај за банкарскиот систем и банкарската супервизија во Република Македонија во првото 

полугодие од 2010 година, НБРМ, октомври 2010 
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Пазарното учество на одделните групи банки: 

Групи 

банки 

БРОЈ 

НА 

БАНКИ 

УЧЕСТВО 

ВО 

ВКУПНАТА 

АКТИВА 

УЧЕСТВО ВО 

ВКУПНИТЕ 

АКТИВНОСТИ 

УЧЕСТВО 

ВО 

ВКУПНИТЕ 

КРЕДИТИ 

УЧЕСТВО 

ВО 

ВКУПНИТЕ 

ДЕПОЗИТИ 

Големи 

банки 

3 65,8% 66,8% 69,5% 72,5% 

Средни 

банки 

9 30,6% 30,0% 28,3% 24,6% 

Мали 

банки 

6 3,6% 3,3% 2,1% 2,8% 

ВКУПНО 18 18 100,0% 100,0% 100,0% 

ИЗВОР: НБРМ, Извештај за банкарскиот систем на Република Македонија во третиот квартал 

од 2010 година (податоци заклучно со 30.09.2010) 

Пазарното учество на банките, од аспект на географското потекло на 

нивните најзастапени акционери, не забележа значајни промени во текот на 

2010 година. Најголем дел од активата на банкарскиот систем е сконцентриран 

кај банките чиишто доминантни сопственици потекнуваат од Европската унија. 

Банките во доминантна странска сопственост се сеуште најзастапени на 

пазарот, и поради тоа банкарскиот систем на Македонија се смета за отворен 

кон странскиот капитал. Кај групата големи банки учеството на странски 

капитал во вкупниот акционерски капитал изнесувал 79,4%. Овој факт укажува 

на тоа дека Македонија не е исклучена од трендот на глобализација на 

банкарството, каде банките од едни земји навлегуваат во банкарскиот сектор 

од други земји. До 31.12.2010 година, 14 од вкупно 18 банките се во 

доминантна сопственост на странски акционери, додека банките во 

доминантна домашна сопственост учествуваа со само 7,1% во вкупната актива.  
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Присуството на странски капитал во банкарскиот сектор, 

2000година: 

 

ИЗВОР: Buiter Willem, Taci Anita- “Capital account liberalization and financial sector 

development in transition countries” 

Иако според одредени студии24 банките во земјите каде се исклучени 

странските банки заработиле повисоки профити од оние банки во земјите каде 

им било дозволено да работат, сепак според истата студија, докажано е дека 

тие имале повисоки оперативни трошоци, односно биле помалку ефикасни од 

странските банки. Денеска, влезот на странски банки се гледа како брз начин 

да се подобрат менаџерската експертиза и воведување на најнови технологии. 

Со влезот на странски банки на домашниот банкарски пазар, пазарот станува 

поконкурентен, и цените се намалуваат. Несомнено, финансиската 

либерализација го промовира економскиот раст и развој. Секако, влезот на 

странскиот капитал во банкарскиот систем беше нужна и неодминлива појава 

                                                           
24 Хефернан Шила, “Современо банкарство”, Академски печат, Скопје 2009 
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во услови на глобализација и интеграција на финансиските текови. Ова треба 

да се набљудува со оптимизам, поради ефектот на зголемена мотивација, 

засилен поттик и поголема конкурентност во банкарскиот сектор, како и 

проширување на асортиманот на банкарски услуги и производи кои се нудат, 

што секако, е позитивно и за индивидуалните економски единки, и за 

економијата во целина.  

Постојат голем број бенефити но и последици од влез на странскиот 

капитал во банкарскиот сектор.25 Имено, како предности често се наведуваат 

пониските оперативни трошоци, пополнување на инвестициониот јаз, 

диверзификација на банкарското портфолио, утврдување на повисоки 

стандарди на работење и менаџирање, зголемување на конкурентноста, и 

најчесто воведување на структурни реформи во секторот. Како негативни 

страни секогаш се истакнуваат бројните ризици од влез на т.н. шпекулативен 

капитал во секторот, брза кредитна експанзија која води до повисоки ризици на 

банката. Како идни предизвици редовно се истакнуваат соработката меѓу 

супервизорските органи, во доменот на размена на податоци, вршење 

контрола и преземање мерки. 26  

 Веројатно либералниот пристап за основање на странска банка, 

односно преземање на постоечка домашна банка од страна на странска банка 

влијае врз доминантната странска акционерска структура во банкарскиот 

сектор на Македонија, и привлекува влез на странкси капитал во банкарскиот 

сектор, меѓутоа сметам дека во нашиот случај, подоминантни се позитивните 

страни од инвестициите, кои се огледаат во поголема конкурентност на 

банките, иновации и нови банкарски производи и услуги, како и потполна 

реорганизација на работењето и управувањето со банките.   

 

 

                                                           
25 Buiter Willem, Taci Anita- “Capital account liberalization and financial sector development in transition 

countries” 

 
26 НБРМ, Извештај за Финансиската стабилност на Република Македонија во 2007 година, “Влезот на 

странски капитал во банкарскиот систем-предности и предизвици” 
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Високото присуство на странскиот капитал во банкарскиот систем на 

Македонија може да се воочи од следниве податоци: 

 

Структурни 

показатели за 

банките во 

доминантна 

сопственост на 

странски 

акционери 

Години 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

       

Број на банки во кои 

е присутен странски 

капитал 

 

15 

 

15 

 

17 

 

17 

 

16 

 

16 

 

16 

Број на банки во 

доминанантна 

сопственост на 

странски акционери 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

11 

 

14 

 

14 

Актива на 

подружници на 

странски банки/ 

вкупна актива 

 

43,1% 

 

42,1% 

 

43,7% 

 

45,0% 

 

52,5% 

 

59,0% 

 

61,0% 

Капитал и резерви на 

подружници на на 

странски 

банки/вкупен капитал 

и резерви 

 

38,1% 

 

36,8% 

 

36,7% 

 

37,6% 

 

 

39,5% 

 

55,7% 

 

54,9% 

ИЗВОР: НБРМ, Извештај за финансиската стабилност, 2009 година 

 

Во последниве неколку години, степенот на финансиско посредување во 

банкарскиот систем продолжи да расте. Но, иако е доминантен дома и 

доживува позитивни трендови, македонскиот банкарски систем е мал по обем 
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во споредба со развиените земји. Имено, и покрај динамичниот раст на 

банкарскиот систем во последниве години, сепак, тој се вбројува меѓу групата 

банкарски системи од земјите во соседството со понизок степен на финансиско 

посредување. Улогата на банките во економијата се мери преку одредени 

показатели на степенот на финансиско посредување, изразени преку учеството 

на вкупните средства, кредитите или депозитите на банките во бруто 

домашниот производ. Токму со помош на овие показатели се утврдува колку 

Македонија заостанува зад своите соседи, а и од развиените економии.  

 

Табела 1: 

Степен на финансиско посредување на земјите од регионот 

Земја  Актива/БДП Депозити/БДП Кредити/БДП 

Србија 78,4% 46,5% 50,9% 

Албанија 85,9% 54,6% 40,2% 

Хрватска 113,0% 69,4% 74,8% 

Словенија 147,4% 40,1% 97,7% 

Босна и 

Херцеговина 

- 45,2% 47,4% 

Република 

Македонија (2009) 

65,0% 45,5% 42,0% 

Република 

Македонија (јуни 

2010) 

68,3% 48,6% 43,7% 

 

ИЗВОР: НБРМ, Извештај за банкарскиот систем и банкарската 

супервизија во Република Македонија во првото полугодие од 2010 година, 

НБРМ, октомври 2010 
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Сепак, во споредба со претходната 2009 година, сите показатели 

покажуваат трендови на пораст, иако сеуште степенот на финансиско 

посредување не е на она ниво како кај земјите од ЕУ27, и е неколкупати помало, 

како што е прикажано на следната табела.  

 

ИЗВОР: НБРМ, Извештај за банкарскиот систем и банкарската супервизија на 

Република Македонија за 2010 година, април 2011 

 

  

Табела 2: 

 Актива/БДП Депозити/БДП Кредити/БДП 

РМ 62,9 45,4 42,1 

Романија 61,7 29,4 37,1 

Бугарија 107,9 63,1 74,3 

Словенија 132,0 56,9 93,0 

                                                           
27 НБРМ, Извештај за банкарскиот систем и банкарската супервизија на Република Македонија за 2010 

година, април 2011 
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Унгарија 117,8 52,1 72,2 

Словачка 101,0 62,2 47,4 

Чешка 104,4 67,3 52,2 

ЕУ 337,4 134,2 154,1 

Еврозона 331,9 117,3 137,9 

 

ИЗВОР: м-р Елена Наумовска, “Кредитна активност на банките во Република 

Македонија”, Годишник на Економскиот факултет, 2010 

 

 Релативно ниското ниво на финансиска интермедијација на банките во 

земјата се воочува со помош на нивото на нето каматната маргина (разликата 

меѓу активните и пасивните каматни стапки). Сепак, високите каматни стапки се 

одраз на голем број фактори, кои банките ги земаат предвид, како политичката 

неизвесност, високите издвојувања за резервации, ниското ниво на 

кредитирање, се до високите оперативни трошоци на банките и нивните 

слабости во селектирањето и набљудувањето на должниците.   

 Во споредба со финансиските институции од другите земји во 

транзиција и високоразвиените земји, банките во Македонија далеку 

заостануваат по многу критериуми. Имено, според табелата превземена од 

Taci и Buiter, Македонија многу заостанува од сите високоразвиени земји 

според учеството на нефункционалните кредити во кредитните портфолиа на 

банките, што укажува на фактот дека банките во Македонија сеуште не се 

имаат стекнато со доволно искуство за соодвета проценка на кредитниот ризик. 

Исто така, може да се забележи просечната поголема профитабилност на 

Македонија и земјите од регионот (во просек) за разлика од понапредните 

земји во развој, која пред се е резултат на недоволно развиените финансиски 

пазари и комплетно работење преку банките. Преку оваа табела, може да се 

согледа и целокупната доминација на групата големи банки во Македонија, 
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бидејќи тие го заземаат најголемиот удел во вкупните средства, депозити и 

кредити во секторот.  

 

 

ИЗВОР: Buiter Willem, Taci Anita- “Capital account liberalization and financial 

sector development in transition countries” 

 

 

 Иако забележаа помал развој последниве кризни години, сепак, 

македонските банки бележат постојано подобрување на сите нивни 

карактеристики.  

 Она, што е посебно интересно за комерцијалните банки во Македонија, е 

тоа што тие имаат доста висок коефициент на адекватност на капиталот, кој 

изнесува 16,4 за 2010 година. 28 Коефициентот на адекватност на капитал е 

категорија која се добива кога капиталот на банката ке се подели со ризично 

пондерираната актива. Всушност, стапката на адекватност на капиталот го 

                                                           
28 www.nbrm.mk, Индикатори за финансиската стабиност на банкарскиот систем на Република 

Македонија, 2001-2010 

http://www.nbrm.mk/
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покажува износот на капитал што го поседува банката во однос на нејзините 

средства што се изложени на ризик. 29 Релативно високата адекватност на 

капиталот е показател за стабилната и солвентна позиција на банките во 

Република Македонија, но во исто време е и показател за недоволната 

ефикасност при финансиското посредување. Типично за банкаркиот систем на 

земјава, а и на оние во регионот, е тоа што во своето работење многу повеќе 

се потпираат на сопствените извори на средства, отколку на користењето 

надворешни извори на финансирање, и токму тоа доведе до повисоки нивоа на 

стапката на адекватност на капиталот.  

Високиот коефициент на адекватност на капиталот на македонските 

комерцијални банки не се должи на тоа што тие имаат голем капитал, туку на 

тоа што средствата на банките се мали. 30 И покрај тенденцијата на 

намалување на стапката на адекватност на капиталот во последниве години, 

таа сепак е над законски пропишаната стапка од 8%, но и над новата стапка на 

адекватност на капитал пропишана со Базел 3, од 10,5%.  

Најголемиот дел од средствата на банките ги сочинуваат кредитите, кои 

заземаат највисоко учество во активата на македонските банки, иако оваа 

година доживеаа пад. Исто така, значаен дел во активата заземаат и 

благајничките записи, кои во 2010 беа особено атрактивни за банките, што е 

уште една потврда за внимателното пласирање на средствата од страна на 

банките.  

 Депозитите на нефинансиските субјекти се доминантен и главен извор 

на средства за финансирање на банкарските активности, за сметка на 

депозитите на банките и другите финансиски институции. Во вкупните извори 

на средства на банките, покрај капиталот и резервите, како позначајна 

категорија се вбројуваат и позајмиците, кои последнава година исто како и 

депозитите на нефинансиските субјекти, покажаа раст. Ова може да се 

забележи со помош на коефициентот кредити/депозити, кој во Македонија се 

движи некаде околу 90% и е далеку понизок од оној во високоразвиените земји, 

                                                           
29 Управување со банките, проф.Др.Горан Петревски 
30 Проф.Др.Михаил Петковски, “Финансиски пазари и институции” 
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кадешто истиот достигнува дури до 300%. 31 Вредноста на овој коефициент 

укажува на речиси целосна искористеност на депозитите како традиционален 

извор за финансирање на кредитните активности.  

 Она, што привлекува дополнително внимание е високиот степен на 

евроизација на домашната економија, којашто најмногу се согледува преку 

значителната присутност на девизната компонента во билансите на банките, 

особено депозитите со девизна компонента. Сепак, оваа доминација се намали 

во 2010 година, како резултат на промената на валутните склоности на 

домашните штедачи, и нивната поголема ориентација за штедење во денари, 

особено во последнава година.  

 Последнава година, како заедничко за сите три групи на банки 

(големи, средни и мали банки) беше зголемувањето на учеството на 

портфолиото на хартии од вредност во вкупната актива на секоја група банки. 

Кај групата големи банки, вложувањата во благајничките записи и државни 

записи се зголеми за 55,0% и 27,4% соодветно. Ова зголемување, главно се 

оствари за сметка на намалувањето на учеството на средствата пласирани кај 

домашни и странски банки,  и други финансиски институции. Сепак, факт е дека 

вложувањата во државни записи и благајничките записи на НБРМ е доста 

атрактивно за нашите банки, бидејќи од 2009 година во 2010 промената во 

овие вложувања е зголемена за 63,7% за благајничките записи, и 74,5% за 

државните записи. 32 Заради ваквите пласмани, банкарскиот систем во 2010 

година заврши со значително подобрена ликвидносна состојба, во однос на 

2009 година.  

 Може да се заклучи дека македонскиот банкарски систем бележел 

перманентен пораст од 2000 година па се до кризната 2008 година. Во овие 

години забележан е тренд на пораст и на страната на пасивата и на страната 

на активата. Порастот на депозитната база влијаеше како поттик за поголема 

кредитна експанзија на банките. Сепак, банките бележат високи стапки на 

учество на пласманите кај странските банки во своите биланси, на кои 

                                                           
31 м-р Елена Наумовска, “Кредитна активност на банките во Република Македонија”, Годишник на 

Економскиот факултет, 2010 

32 НБРМ, Анекси кон Извештајот за банкарскиот систем и банкарската супервизија во Република 

Македонија за 2010 година, април 2011 
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пласмани добиваат низок каматен принос, и тоа се смета за една од причините 

за релативно ниската профитабилност на комерцијалните банки во земјава. 33 

Пласирањето на кредитниот потенцијал на банките во странски банки, заради 

аверзичноста кон ризик на македонските банки, покрај штетните последици врз 

нивната профитабилност, има и далекусежни последици врз македонската 

економија, преку намалување на расположивите средства за финансиска 

поддршка на приватниот сектор.  

 Табелата покажува дека, и покрај кредитната експанзија од 27.725 

милиони денари во 2000 година на 154.272 милиони денари во 2008, и растот 

на депозитната база од 51.598 милиони денари во 2000та, на 192.920 милиони 

денари во 2008 година, сепак веројатно банките во Македонија научиле како да 

се справуваат со ризиците во нивното работење, бидејќи, иако обемот на 

нефункционални кредити расте од 2000 година наваму, сепак тој опаѓа како 

процент од вкупните кредити, од 30,8% во 2001 година на 7,3% во 2008 година.  

 

Извор: Николоска Благица- Анализа на улогата на банкарскиот систем во 

економскиот раст: случајот на Македонија, Скопје 2009 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Ханџиски Борко, “Ефикасноста на банкарскиот сектор”, НБРМ 
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2.2.1. Македонскиот банкарски систем за време на глобалната 

финансиска криза 

 

 

Банкарскиот систем во земјите во развој, вклучително и во Македонија, е 

недоволно развиен и релативно мал, во споредба со оние кај 

високоразвиените земји. Обемот на банкарско посредување помеѓу домашни и 

странски депоненти и потенцијални инвеститори во реалната економија 

останува низок. Обемот на услуги и банкарски производи кои се нудат е исто 

така мал. Карактеристиката неколку големи банки да доминираат во 

банкарскиот сектор е најпозната за земјите во транзиција. Банкарската 

ефикасност останува ниска. 34 

Финансиската криза, и покрај неразвиеноста на финансиските пазари, 

имаше длабоки ефекти врз македонската економија и врз работењето на 

банките. Турбулентните движења во светски рамки во 2008 година имаа 

влијание врз македонската економија, врз одредени сегменти, врз големината 

и структурата на финансискиот систем. Генерално, се забележа забавен раст 

на големината на финансискиот систем, забавување на влезот на странскиот 

капитал во сопственичката структура на одделни финансиски институции, и 

забавен раст на средствата на банкарскиот сектор.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 Buiter Willem, Taci Anita- “Capital account liberalization and financial sector development in transition 

countries” 
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Периодот пред кризата (2004-2007г): 

 

ИЗВОР: НБРМ, Целеска Фросина, Презентација за макропрудентните мерки 

на НБРМ, 03/2011 

 

 

 Имено, периодот пред кризата се одликуваше со драматичен пораст на 

кредитната активност на комерцијалните банки, кој во 2007 година достигна 

39,1%, раст на профитабилноста на банките од неверојатни 383,9% од 2004 до 

2007 година. Овој период се одликуваше и со раст на депозитите од 94,8%. Се 

на се, овој период се одликува со значаен раст на банкарската индустрија во 

земјава, и (не)очекувана кредитна експанзија.  
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Периодот на финансиската криза (2008-2009г): 

 

 

ИЗВОР: НБРМ, Целеска Фросина, Презентација за макропрудентните мерки 

на НБРМ, 03/2011 

 

 

 Исто како што беше драматичен растот во банкарскиот сектор пред 

кризата, толку драматичен е и падот за време на финансиската криза. Најголем 

пад доживеа кредитната експанзија, која достигна 3,5% во 2009 година, кога, 

заради појавата на кризата, банките станаа попретпазливи и драстично го 

намалија кредитирањето. Исто така, кризата предизвика и пад на 

профитабилноста на банките, која дојде до 5,6 во 2009 година. Растот на 

депозитната база опадна на 3,9% од 28% во 2007 година.  

  

 Гледано според дадените графици, сите овие параметри имаат 

подобри перформанси во периодот по кризата, во 2010 година, но сепак тие 

бележат само благ раст, и се далеку од оние вредности што ги достигнувале во 

периодот по кризата. Најголем раст достигна депозитната база во 2010, и тоа 

13,5%, во однос на 3,9% за време на кризата. Кредитирањето сеуште е доста 

претпазливо, и има незначителен раст, исто како и профитабилноста на 

комерцијалните банки. Со еден збор, комерцијалните банки во Македонија 
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доживеаа многу силни последици од финансиската криза 2008/2009, и сеуште 

ги чувствуваат последиците од неа, и се смета дека е потребен подолг период 

за банките и финансискиот систем се вратат на она ниво кое го имаа пред 

кризата.  

 Всушност, кризата имаше силно влијание врз наглото опаѓање на 

депозитите во комерцијалните банки, значително пониски показатели на 

профитабилноста и кредитниот раст, и влошување на кредитното портфолио 

на банките. Сепак, треба да се има предвид фактот дека банките сепак останаа 

во добра ликвидна и солвентна позиција, и не им беше потребна директна 

финансиска поддршка од владата.  

 

 

Периодот по кризата (2010): 

 

 

ИЗВОР: НБРМ, Целеска Фросина, Презентација за макропрудентните мерки 

на НБРМ, 03/2011 

 

Во 2010 година, веќе се забележа заживување на домашната економија, и 

поголем кредитен раст, кој соодветсвуваше со растот на депозитната база на 

банките, која се зголеми 3 пати во однос на 2009 година.35  

                                                           
35 НБРМ, Извештај за банкарскиот систем и банкарската супервизија во Република Македонија за 2010 

година, април 2011 
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 И покрај сите горенаведени карактеристики, банкарскиот систем во 

Република Македонија се покажа доволно отпорен на една криза каква што 

беше Големата рецесија (2008-). Иако ефектите од глобалната криза во 

земјата се почуствуваа со задоцнување, и имаа претежно влијание кај 

реалниот сектор, сепак, се одразија и врз работењето на комерцијалните 

банки.36  

 И покрај тоа, банкарскиот систем ја одржа својата стабилност и 

сигурност, и тоа благодарение на повеќе фактори, како зголемената 

претпазливост и конзервативноста на македонските банки да преземаат ризици 

во работењето, мерките на НБРМ за намалување на ризиците кои произлегоа 

од високиот кредитен раст, високата затвореност на банкарскиот систем и 

неговата ориентираност кон активности со резиденти, како и слабата 

корелација со глобалните финансиски пазари, вршење на традиционалните 

банкарски активности, и речиси непостоечките вонбилансни активности (како 

комплексни и токсични финансиски инструменти), кои се покажаа кобни за 

високоразвиените економии. 

 

 Оваа отпорност на македонскиот банкарски систем на глобалната 

криза од 2008 година, се должи на неколку фактори, и тоа: 

       Македонскиот банкарски деловен модел е релативно 

конзервативен, 37 што значи дека кредитната експанзија главно се 

финансира од депозитите. Една од предностите на банкарскиот систем 

на Република Македонија,  којашто придонесе  тој да не се соочи со 

недостатоци на ликвидност во услови кога и најголемите 

интернационални банки потклекнаа пред ликвидносните проблеми,  

беше ориентираноста на домашниот банкарски систем кон користење 

домашни извори на средства (пред се во вид на депозити).  Повеќе 

години наназад,  вкупните обврски на банките кон нерезиденти 

изнесуваат околу 10%  од вкупната пасива. 

 Кредитната пенетрација на македонските банки е далеку помала 

од онаа на земјите од регионот, и од високоразвиените економии 

                                                           
36 НБРМ-Извештај за финансиската стабилност во Република Македонија во 2009 година, јули 2010 
37 Банкарските системи во транзиционите економии и глобалната криза во 2008 година: добрите страни 

на неразвиеноста, проф.Др.Михаил Петковски, стр. 287 
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 Во Македонија не се случи бум на цените на недвижностите, како 

во САД и во другите развиени земји.  

 Како што претходно елаборирав, нашиот банкарски систем е 

доволно капитализиран, и неговата адекватност на капиталот изнесува 

16,4, наспроти законскиот минимум од 8% адекватност на капиталот 

(според член 65 од Законот за банки), што го прави отпорен на разни 

шокови. 

 

 Како особено важен фактор за слабото влијание на кризата врз 

македонскиот финансиски систем се истакнуваат макропрудентните мерки 

преземени од страна на НБРМ. Во 2008 година, НБРМ воведе превенција за 

раст на кредитниот ризик преземен од банките, со тоа што одреди кумулативни 

дозволени вредности на показателите за кредитен раст на месечно ниво, и 

задолжителни депозити на банките кои ќе преземат повисоки кредитни ризици 

од дозволеното. Со оваа мерка се дојде до раст на кредитниот ризик од само 

1,83% во октомври 2009. 38 Исто така, во март 2008 година, НБРМ презеде и 

промена на методологијата во пресметката на капиталната адекватност, со 

што воведе мерка која е применлива на целиот систем, која бара дополнителен 

капитал и го намалува преземањето на кредитен ризик од сите банки. Во овој 

период, Народна банка донесе и ред други одлуки кои се однесуваат на 

управувањето со ликвидноста, во правец на нејзино зголемување во целиот 

финансиски систем. Сите овие мерки имаа ефект врз работењето на 

комерцијалните банки, и уште повеќе придонесоа за зајакнување на 

стабилноста на финансискиот систем. Имено, стапката на раст на кредитниот 

ризик опадна од 27% во 2004година, на 7.4% во 2010, кредитната експанзија кај 

домаќинствата опадна од 63,2% во 2004 година на 5,7% на крајот од 2010 

година, а учеството на ликвидните средства во вкупните средства на банките, и 

покрај падот за време на кризата, се одржа на ниво од 30,2% на крајот од 2010 

година. За време на целиот период 2004-2010 година, кој ги вклучува настаните 

пред, за време на и по кризата, стапката на адекватност на капиталот е на 

задоволително ниво, доста повисоко од пропишаните 8% со Базелската 

                                                           
38 НБРМ, Целеска Фросина, Презентација за макропрудентните мерки на НБРМ, 03/2011 



48 
 

спогодба, и доживеа само краток пад до 15% за време на кризните 2008 и 2009 

година, за да се вратат на 16,1% на крајот од 2010 година.  

 

 

 

Ефекти од преземените макропрудентни мерки на НБРМ 

 

ИЗВОР: НБРМ, Целеска Фросина, Презентација за макропрудентните мерки 

на НБРМ, 03/2011 

 

 

 

 Позитивно е тоа што македонската економија, во времето на 

избивањето на кризата се карактеризираше со релативно солидни економски 

показатели, и тоа низок јавен долг, раст на БДП во првите три квартали од 2008 

година од 6%, и стабилен банкарски систем, па затоа првиот удар на кризата 

помина без посериозни економски или фискални последици. Исто така, 

позитивно влијаеше фактот дека зависноста на македонските банки од 

екстерни извори сеуште не е во обем којшто би претставувал опасност или 

закана за финансиската стабилност на земјата.  
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Сепак, кризата не помина незабележително. Од почетокот на 2009 година, се 

намалија кредитните активности на банките, како мерка за претпазливост, и се 

влоши квалитетот на кредитните портфолија на банките. Како директна 

последица на кризата, опадна профитабилноста на македонските банки. Дури и 

во третиот квартал на 2010 година, кредитните текови се карактеризираа со 

побавна динамика на раст, и дури и забавување на растот на кредитите. Оваа 

појава покажува дека засега нема поголема промена во согледувањата на 

банките за идните ризици. Уште повеќе, во текот на 2010 година е присутна 

поголема дополнителна кредитна воздржаност од страна на банките. 39 Сепак, 

со оглед на сигурноста, стабилноста на банкарскиот систем и поволниот 

амбиент, се очекува дека во иднина кредитната активност позабрзано ќе го 

следи заздравувањето на реалната економија. И во 2010 година, сеуште беше 

присутна воздржаност на банките во преземањето ризици, како и зголемена 

внимателност при нивната проценка. Секако, оваа воздржаност се должи на 

присутните ризици, како поради растечкиот тренд на светските цени и 

глобалната инфлација, така и поради регионалната должничка криза, и 

воопшто опасностите кои произлегуваат од економското опкружување.  

Конзервативното управување со ликвидноста во минатото им овозможи на 

банките задоволително акумулирано ниво на ликвидни средства,  што директно 

влијаеше во насока на одржување на стабилноста и пребродување на 

заострените пазарни услови. Нивната аверзичност и воздржаност од 

преземање ризици се одрази преку значителен раст на вложувањата во 

нискоризични хартии од вредност, т.е. пласмани во благајнички записи и 

државни записи. Генарално, глобалната финансиска криза се одрази врз 

деловното однесување на банките последниве неколку години, отсликани преку 

помалата склоност кон преземање ризици и построгите стандарди при 

воспоставување на нови кредитни односи со приватниот сектор. 40 

 Компаративната анализа на банкарските системи укажува на тоа дека 

Република Македонија има банкарски систем кој се карактеризира со 

релативно повисоко ниво на капитализираност и мала зависност од 

надворешни извори на финансирање. По направените анализи од НБМ, 

направена е позитивна проценка во адекватноста на капиталот кај 

                                                           
39 НБРМ, Квартален извештај, Скопје, јануари 2011 
40 НБРМ, Извештај за финансиската стабилност во Република Македонија за 2010 година, Скопје 2011 
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комерцијалните банки, дури и со новите построги елементи од Базелската 

спогодба (Базел 3), банките ќе ги исполнуваат условите за минималната стапка 

на адекватност на капиталот.  Овие нивни карактеристики упатуваат на нивна 

поголема сигурност, стабилност и отпорност на надворешните влијанија. По 

кризните 2008 и 2009 година, банкарскиот систем на Република Македонија 

влезе во оние банкарски системи на кои не им требаше капитална инфузија од 

државата за пребродување на кризниот период, и чии показатели за 

солвентност покажаа стабилно движење и се на задоволително ниво.  

 Секако, иако најлошото од кризата е зад нас, сепак, сите ризици не се 

исцрпени.41 Постојат големи ризици кои сеуште претстојат за македонските 

комерцијални банки, пред се заради намалување на кредитирањето, а со тоа и 

намалување на нивните профити. Сепак, солвентноста на банкарскиот систем 

и понатаму е висока,  а стрес- тестирањето коешто го врши Народната банка 

на редовна основа покажа висок степен на отпорност на банките на различни 

хипотетички шокови и симулации. 

 Огромен предизвик за македонската економска политика е да ја одржи 

економската стабилност, да го поттикне растот, истовремено одржувајќи го 

фиксен девизниот курс. Всушност, како и кај другите земји во транзиција, 

одржувањето на финансиската стабилност и намалување на ранливоста на 

финансискиот систем се клучните предизвици со кои се среќаваат 

финансиските институции во Македонија.  

 

Во наредниве неколку години на финансискиот систем во Република 

Македонија му претстојат бројни предизвици и потенцијални опасности со кои 

мора да се соочи, и тоа: зајакнување на преденцијалната супервизија и 

регулација, подобрување на управувањето со ризикот и на финансиските 

институции, и на супервизорните органи, подобрување на транспарентноста на 

финансиските активности и пазарната дисциплина, и како најбитно, 

подобрување на ефективноста на законската регулатива. Со оглед на 

специфичното политичко  опкружување, огромните пазарни шокови, и 

макроекономските реформи кои се стремат за фискална и монетарна 

                                                           
41 НБРМ, Годишен извештај за работењето на НБРМ во 2010 година, Скопје, април 2011 
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стабилност, како и недоволното искуство на банките во услови на пазарно 

ориентирана економија, сосема логично е да се очекува банките во Македонија 

да бидат изложени на голем број ризици. Во однос на нивната ликвидносна 

состојба, се смета дека нивната положба е сеуште кревка. Затоа, НБРМ сеуште 

води претпазлива прудентна политика, која се состои од релативно строги 

капитални барања, и тоа: односот на нефункционалните кредити во однос на 

вкупните кредити да изнесува максимум 9,3%, додека односот на 

нефункционалните кредити во домаќинствата со вкупните кредити дадени на 

населението да изнесува максимум 8,1%.  

Повеќе од десетина години транзиција донесе значаен прогрес во 

реструктурирањето и развојот на финансискиот сектор, но сепак во ниту една 

од земјите во транзиција нема комплетен пазарно ориентиран финансиски 

сектор.  

Претстојат бројни предизвици и финансиски реформи коишто земјите во 

транзиција треба да ги остварат во наредниот период: 

1. Без оглед на нивото на банкарските реформи коишто се веќе 

спроведени, супервизијата и регулацијата мора постојано да се 

надградува и да биде во чекор со побарувачката и активностите на 

брзорастечкиот и динамичен банкарски сектор. Како надополнување, 

банките мораат да ги подобрат своите стратегии за управување со 

ризикот, и своите сметководствени стандарди да ги усогласат со 

меѓународно признатите.  

2. Зајакнувањето на регулативната рамка и ефикасноста во нивното 

спроведување се круцијални, за да се зголеми посредничката моќ на 

банките, и особено за да се зголеми сигурноста на трансакциите, и 

безбедноста на средствата на депонентите.  

3. Зајакнување и подобрување на корпоративното управување за банките и 

за небанкарските финансиски институции е еден од најголемите 

приоритети на земјите во транзиција, бидејќи со тоа се обезбедува и 

поголема транспарентност и стабилност на финансискиот систем.  
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Всушност, финансискиот систем во земјите во транзиција повеќе се 

банкарско-ориентирани отколку пазарно-ориентирани системи, бидејќи во 

голем дел се зависни од услугите и посредништвото од комерцијалните банки, 

а се карактеризираат со недоволно развиен финансиски систем и пазари. 

Сепак, треба да се има предвид фактот дека овие земји немаа друга 

алтернатива, освен да развијат финансиски систем чиј стожер ќе бидат токму 

банките. Се очекува со целосната имплементација на Базел 3 да се доосигура 

стабилноста на македонскиот финансиски систем. 

Сепак, се очекува подобрување на ефикасноста и финансиското 

посредување на македонските банки, како и подобрување на сите показатели 

за работењето на банкарскиот систем. Кон крајот на 2010 година, НБРМ 

спровела анкета за очекувањата на банките за идната 2011 година, и општиот 

впечаток, и целите кои банките ги навеле се зголемување на профитабилноста 

и ефикасноста на работењето, и раст на активностите (кредитирањето и 

депозитната база). Тие ги гледаат очекуваните позитивни тенденции во 

економијата како можност за подобрување на работењето, додека слабото 

закрепнување на земјите од светот од финансиската криза ја гледаат како 

закана. Банките, и покрај инсистирањето на зголемување на профитабилноста, 

не очекуваат пад на солвентноста, и планираат да ја одржуваат стапката на 

адекватност на капиталот на ниво од околу 15,8%. 42  

И покрај дозата на оптимизам за иднината на финансискиот и 

банкарскиот сектор во Република Македонија, сепак мора да се има предвид, и 

перманентно да се набљудува и должничката криза во евро-зоната, која 

започна уште при крајот на 2009 година да создава притисоци на светскиот 

финансиски систем, а својата кулминација ја доживеа во јули 2011. 

Единствениот проблем со оваа криза е фактот дека таа може да има влијание 

и врз македонскиот банкарски систем. Овие влијанија би можеле да бидат 

директни- оние што ќе произлезат од односите со грчките субјекти, вклучително 

и матичните грчки банки, и индиректни, под кои се подразбираат оние глобални 

и регионални текови на настани кои ќе се случат како резултат на должничката 

                                                           
42 НБРМ, Извештај за банкарскиот систем и банкарската супервизија во Република Македонија за 2010 

година, април 2011 
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криза. 43 Кредитната изложеност спрема грчки субјекти на македонските банки 

е мала, такашто единствениот реален и потенцијален проблем останува со 

двете банки кои имаат мнозински грчки капитал- “Стопанска банка АД Скопје” и 

“Алфа банка АД Скопје“. Имајќи предвид дека мнозинските сопственици на 

овие банки се системски важни банки во Грција (и се прва и трета банка во 

Грција според големината на активата), може да се смета дека нивно 

влошување на состојбата или најлоши сценарија не би биле изводливи, и 

секако би биле проследени со преструктуирање, помош на државата или 

докапитализации.  

Од аспект на македонската економија, оваа криза може да влијае врз 

домашните претпријатија кои се извозно ориентирани кон Грција, и кои би 

имале поголеми потешкотии да ги пласираат своите производи, и веројатно би 

морале да преструктуираат и за друг пазар. Оваа криза сигурно ќе го намали 

кредибилитетот и на целиот регион, и со тоа, се очекува и намалување на 

странските инвеститори, најмногу поради зголемената неизвесност во целиот 

регион.  

Значи, постојат голем број скриени ризици, кои треба да се анализираат 

и следат, се со цел одржување и зголемување на стабилноста на 

финансискиот систем во земјата, а со тоа, и зголемување на економскиот раст. 

Сепак, она што е позитивно, е дека податоците за банкарскиот сектор за 

првиот квартал од 2011 година укажуваат на одржување на неговата 

стабилност и здравје, показателите на ликвидноста се на задоволително ниво 

а стапката на адекватност на капиталот и натаму се одржува на двојно 

повисоко ниво од минимумот, и во 2011 година изнесува 16,8%.  

Оптимистички се и макроекономските проекции за 2011 година воопшто, 

и се очекува повисок раст на економската активност, во однос на претходните 

проекции, забавување на инфлацијата, стеснување на дефицитот на тековната 

сметка, и поинтензивен раст на капиталните приливи и повисок раст на 

девизните резерви во однос на претходните очекувања.  

 

                                                           
43 НБРМ, “Должничко- економската криза во Грција и можните ефекти врз македонскиот банкарски 

систем”, при Извештај за финансиската стабилност на република Македонија во 2010 година 
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3. Методи на регулација на комерцијалните банки 

 

3.1. Влијанието на регулативните мерки (национални и 

меѓународни) врз профитабилноста на комерцијалните банки 

 

Со оглед на обемноста на операциите кои ги извршуваат, ризиците кои 

ги преземаат при нивното работење, и нивното значење за економијата, 

сосема природно, комерцијалните банки се едни од најрегулираните 

финансиски институции, а воедно и банкарството е најрегулирана активност од 

сите бизниси. Банките имаат посебно место во рамките на економскиот систем, 

и затоа државата настојува да го спречи нивното можно неразумно 

однесување, со кое тие би се ангажирале во премногу ризични активности.44 

Имено, државата е заинтересирана да го заштити финансискиот систем од 

нестабилност, и е заинтересирана за благосостојбата на своите граѓани.  

Банките како финансиски институции се значајни, бидејќи пружаат 

витални услуги на речиси сите сектори во економијата. Главните подрачја кои 

се специјалност на банките вклучуваат: информациски услуги, ликвидносни 

услуги, давање кредити, пренос на средства во странство, посредување во 

деноминација, и услуги на платен промет.45 Неуспехот во пружање на овие 

услуги или пак, нивен прекин, може скапо да се одрази врз домаќинствата и 

компаниите. Токму поради тоа, депозитните институции се регулираат на 

државно ниво, за да се обезбеди заштита на економијата и општеството во 

целост.   

За разлика од повеќето други стопански активности, работењето на 

банките подлежи на сеопфатна и детална регулација од страна на државата, 

којашто поставува безброј ограничувања во поглед на она што смеат а што не 

смеат да го прават банките. Дури и влезот во банкарската индустрија не е 

толку едноставен, бидејќи, за да се основа банка, потребно е да се исполнат 

                                                           
44 “Управување со банките”, проф.Др.Горан Петревски, Скопје 2008, стр.48 
45 “Financijska trzishta i institucije”, Anthony Saunders, Marcia Millon Cornett, Zagreb 2006 
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голем број услови, коишто воопшто не се поставуваат во другите стопански 

дејности. Истовремено, регулацијата се јавува како значаен надворешен 

фактор при донесување на одлуки од страна на раководителите на банките. 

Така, заради регулативни причини, банките се спречени да донесат одлуки 

коишто ќе го максимизираат богатството на акционерите, и често, прифаќаат 

повисоко ниво на трошоци или пропуштаат поволна можност за заработка, за 

сметка на понискиот ризик кој го преземаат.  

Државни институции ги контролираат и регулираат банките насекаде во 

светот, од проста причина што комбинацијата на заеми финансирани од 

депозити, историски, отсекогаш била варијабилен микс, којшто води кон 

банкарска паника. 46 Имено, доколку банкарскиот систем стане инсолвентен, се 

раѓаат потенцијално високи трошоци, бидејќи кредиторите стануваат 

неликвидни, и информациите за заемобарателите се изгубени. Инсолвентноста 

на банкарскиот систем резултира од банкарската паника, настан кога голем 

број штедачи масовно си ги подигаат своите депозити од банката, а бидејќи 

банката веќе ги инвестирала тие средства во подолгорочни кредити, кои не се 

толку ликвидни, таа не е во можност веднаш да им ги исплати депозитите, и 

доаѓа до тешка ситуација, каде мора побара државна помош, или да пропадне. 

Токму затоа, банкарската регулација е една од најбитните аспекти во 

банкарскиот сектор.  

Регулацијата на банките се состои во воспоставување на одредени 

правила, кои се однесуваат пред се, на минимизирање на банкарските ризици 

и зачувување на солвентноста на банките. Тие правила и пруденцијалниот 

надзор над банкарското работење во секоја држава го врши соодветна 

државна институција за пруденцијална супервизија, а во нашиот случај, тоа е 

Народната банка на Република Македонија. 

Националните регулативни мерки секако имаат неповолни мерки врз 

профитабилноста на комерцијалните банки. Регулативните мерки, како 

одредени правила, ги ограничуваат активностите кои комерцијалните банки 

смеат да ги извршуваат, а со тоа, и обемот на ризици кои тие можат да ги 

                                                           
46 Gary Corton, “Bank regulation when ‘banks’ and ‘banking’ are not the same”, Oxford review of economic 

policy, vol 10, no 4 
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преземат. Од регулативни причини, банките доста често, наместо да 

донесуваат одлуки кои им ја максимизираат добивката, тие носат одлуки кои 

носат понизок ризик.  

Централната банка, ја одредува стапката на задолжителна резерва, која 

исто така, на одреден начин ја намалува профитабилноста на банките. 

Меѓународната регулација, пак, исто така влијае врз профитабилноста на 

банките, и тоа најрепрезентативно преку стапката на адекватност на капиталот. 

Имено, според меѓународните регулативни и супервизорски правила, банките 

мораат да ја одржуваат стапката на адекватност на капиталот на ниво од 

минимум 8 %.  

 

3.2. Причини за регулација на банките 

 

“Слободен за натпревар” значи исто што и “слободен за пропаст”, барем 

кога станува збор за банкарскиот сектор.47 Бидејќи неуспехот на било која 

финансиска институција води кон рушење на довербата на јавноста во 

системот, постои потенцијален конфликт помеѓу двете цели на регулацијата: 

натпреварот и ефикасноста, и сигурноста и стабилноста на системот. 

Регулаторните власти се обидуваат да ги балансираат овие цели, преку 

издавање на голем број регулативни мерки, преку кои ги контролираат банките 

и другите финансиски институции. 

Во банкарскиот сектор постои јака пазарна конкуренција, која уште 

повеќе врши притисок врз банките за остварување на што подобри резултати. 

Без пруденцијалната контрола и супервизија на банките и другите финансиски 

институции, дерегулацијата во сферата на банкарството и финансиите би 

можела да доведе до системски банкарски и финансиски кризи. Системскиот 

ризик во банкарството ја претставува опасноста од прелевање на загубите од 

една банка во целиот банкарски сектор, или пошироко, од една земја во други 

земји во светот. Имено, банкротството на една поголема банка може да доведе 

                                                           
4747 “Free to compete” means “free to fail”-стр.307, Burton, Lombra, „The Financial System and the economy-

principles of money and banking“, 2006 
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до ланчана реакција и потрес, и да го раздрма целиот финансиски и банкарски 

систем. При тоа, постои опасност кризата во банкарскиот систем да се пренесе 

во реалниот сектор на економијата.  

Значи, кога некоја банка е лошо раководена, и кога нејзината 

финансиска состојба е сериозно влошена, таа треба да ја плати цената на 

неуспешното работење, т.е. регулаторите не треба да се обидуваат да ја 

спасат. 48 Сепак, ова треба да се сфати релативно, затоа што регулаторите 

веднаш реагираат доколку станува збор за голема и влијателна банка, чие 

пропаѓање би можело да доведе до системска банкарска криза. Во оваа 

смисла е формулиран слоганот “too big to fail” (премногу голема за да 

пропадне), што значи дека одредени средни и големи банки намерно влегуваат 

во морален хазард, т.е. преземаат поголеми ризици во своето работење 

поради тоа што се убедени дека во случај на неуспех, државата ќе ги спаси 

(bail-out). 49 Поради ова, креирана е прудентна контрола на банките, и редовен 

оперативен мониторинг на нивното работење од страна на специјални државни 

институции, се со цел банките да се однесуваат во склад со правилата, и да се 

спречи нивното претерано преземање ризици.   

Постојат повеќе причини зошто банките се едни од убедливо 

најрегулираните институции, и тоа:  

 Стабилност на финансискиот систем50- одржувањето на 

стабилноста на финансискиот систем е една од основните цели на 

секоја централна банка, којашто се грижи за сигурноста и 

стабилноста на банките и финансиските институции. Банките 

заземаат централна положба во финансискиот систем на речиси 

секоја држава, но нивното постоење зависи од довербата која тие 

ја уживаат кај инвеститорската јавност. Според ова, банките се 

исклучително ранливи институции, така што многу лесно може да 

се случи да некоја банка западне во тешкотии при работењето. 

Тоа обично се случува кога штедачите ја губат довербата во 

системот, и доаѓа до навала на банките, ситуација која е вистински 

                                                           
48 “Управување со банките”, проф.Др.Горан Петревски, Скопје 2008, стр.51 
49 “Bankarstvo”, Milutin Cirovic, Beograd 2001, str.364 
50 “Управување со банките”, проф.Др.Горан Петревски, Скопје 2008, стр.49 
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страв за регулаторите, поради распространетоста на нејзините 

последици низ целиот финансиски систем. Всушност, самата 

природа на банкарското работење дава одлични услови за појава 

на банкарска навала. Имено, комерцијалните банки имаат 

ликвидни обврски, и неликвидни средства. Нивните средства се 

главно во кредити, кои имаат фиксни идни денови на отплата, и 

банките можат малку да направат за да ги забрзаат плаќањата во 

случај ако парите им се веднаш потребни. 51 Од друга страна, пак, 

нивните обврски се главно чековни и штедни депозити, кои во 

голем дел, можат да бидат претворени во готови пари, и веднаш 

повлечени. Она што единствено недостасува е искра, која би ја 

разгорела банкарската паника, и би ги довела штедачите панично 

пред вратите на банките, инсистирајќи на подигнување на своите 

депозити. Оваа навала може да доведе и до зараза на другите 

банки, без оглед на нивната добра финансиска состојба. На тој 

начин, кризата го зафаќа целиот банкарски сектор, и со тоа, и 

целата економија, и голем број од солидните банки, исто како и 

слабите, пропаѓаат. Ранливоста на банките од заразата создава 

системски ризик, ризик којшто ја претставува опасноста од 

прелевање на загубите од една банка во целиот банкарски сектор, 

и пошироко, од една земја во други земји во светот. Затоа, како 

фактор кој е многу битен е довербата на јавноста во банкарскиот 

систем, која е функција на нето вредноста на банките, нивните 

добивки и квалитетот на информации со кои располага јавноста. 

Пред се, како резултат на глобализацијата, финансиските пазари и 

институции ширум светот се тесно поврзани, така што, 

финансиските кризи се прошируваат низ целиот свет. Најнов 

пример за тоа е и ефектот на глобалната финансиска криза од 

2008 година, која се прошири низ целиот свет, а се прелеа од 

кризата на пазарот на хипотекарни кредити во САД.  

                                                           
51 “Финансиски пазари и институции”, проф.Др.Михаил Петковски, Скопје 2009, стр.299 
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 Заштита на инвеститорот52- квалитетот на повеќето 

финансиски производи и производите што ги нудат банките, не 

може лесно да се забележи, што значи дека инвеститорот мора да 

биде целосно информиран за ризиците на кои тој се изложува при 

купувањето на некој банкарски производ. Се очекува 

инвеститорите да преземат дел од оваа одговорност, но многу 

често, потребни се упатства од страна на владата кои осигуруваат 

дека финансиските институции, и особено депозитните 

институции, обезбедуваат адекватни и точни информации. 

Најчесто, населението ги чува своите заштеди кај банките, и 

притоа, најчесто станува збор за ситни штедачи, коишто немаат 

пристап до финансиските пазари или не се доволно способни да 

инвестираат. Вложувајќи ги своите средства кај банките, тие се 

соочуваат со недоволно информации за да можат да ја оценат 

финансиската состојба на банките, и во случај на пропаѓање на 

банката, тие ќе бидат спречени да реагираат или воопшто да го 

предвидат тој настан. Токму затоа, заштитата на ситните штедачи 

се наметнува како јавен интерес и затоа повеќето земји веќе 

имаат воспоставено системи за осигурување на депозитите на 

населението. На овој начин, регулацијата ја зајакнува довербата 

кај малите штедачи, со тоа придонесува за зголемување на 

штедењето, раст на економијата, а со тоа и поголема 

благосостојба на населението.  

 Незаконски активности- финансиските посредници можат да се 

впуштат во финансиски измами, во перење на при и затајување 

данок. Токму затоа, со регулацијата, а потоа и супервизијата 

активно се врши надзор над активностите кои ги преземаат 

банките, и се врши анализа дали тие се во согласност со 

донесените законски и регулативни мерки.  

 Концентрирање на финансиските фирми на пазарот- државата 

е таа која ги контролира движењата на финансиските пазари, и ја 

                                                           
52 “Современо банкарство”, Шила Хефернан, Скопје 2009, стр.191 
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проверува злоупотребата на монополистичката или 

олигополистичката моќ на компаниите на пазарот.  

 Монетарна стабилност53- банките, поради нивната посебна 

улога во економијата, се дел од преносниот механизам за 

остварување на монетарната политика. Имено, депозитите кај 

банките претставуваат значаен дел од паричната маса, додека со 

помош на кредитите, банките имаат способност да создаваат 

дополнителни количества пари. Со оглед на тоа дека преку овие 

активности, банките директно влијаат врз номиналните и реалните 

варијабли (цените, производството, невработеноста, увозот и 

извозот), тие се предмет на регулација на централната банка, која 

користи одредени инструменти за да ја ограничи нивната 

способност да создаваат пари. Затоа, само банките од сите 

финансиски институции подлежат на обврската за издвојување на 

задолжителна резерва. 

 

Со внимателна и перманентна регулација и супервизија на 

комерцијалните банки, се обезбедува секоја банка постојано да располага со 

капитал, доволно за да може да ги апсорбира сите ризици од преземаните 

активности во работењето, а со тоа да ги заштити штедачите.54  Банките, 

штитејќи се од можните загуби, ги користат и капиталот и акумулираните 

добивки.  

 

 

 

 

 

                                                           
53 Проф. Др.Горан Петревски, “Управување со банките”, Скопје 2008, стр.51 
54 K.Selvavininayagam-“Financial analysis of banking institutions”, June 1995, Fao Investment paper 
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3.3. Видови регулација 

 

Регулаторните органи во секоја држава им наметнуваат бројни 

ограничувања на банките, со цел да ја обезбедат стабилноста на банкарскиот 

систем. Постојат 6 типови на регулација кои имаат за цел да ја зајакнат нето 

социјалната корист кои економијата ги има од депозитните институции. Тие се: 

регулатива за здрав и сигурен систем, регулатива на монетарната политика, 

регулатива на кредитната политика, регулатива за заштита на инвеститорите, 

регулатива за заштита на потрошувачите и регулатива за регистрација и 

добивање на дозвола за работа. Поголем дел од овие правила и прописи, 

посебно оние насочени кон обезбедување на сигурен и здрав банкарски 

систем, се опфатени под поимот регулација насочена кон претпазливост.  

 Дозвола за основање на банка. Како и во сите други земји, 

основањето на банка во Република Македонија детално е 

утврдено во Законот за банките. Имено, регулацијата на банките 

започнува уште со самиот влез во банкарскиот сектор. За разлика 

од другите стопански дејности, во кои нема одредени критериуми 

за влез, можностите за основање на банка се доста строги, така 

што не секој може да навлезе во овој сектор. Во Законот за банки, 

утврден е почетен капитал за основање на банка од 

310.000.000,00 денари, и дозвола за основање и работење на 

банка издава самиот гувернер. Законот за банки, исто така ги 

опфаќа и уредува основните информации и документи кои се 

потребни да се достават до НБРМ за издавање дозвола за 

основање банка, условите кои банката треба да ги исполнува, 

прописи во врска со статусните промени на банките, финансиските 

активности кои банките можат да ги обавуваат, идентитетот, 

угледот и финансиската состојба на основачите на банката, 

стратегијата на банката и сл. Освен тоа, самата постапка на 

започнување со работа е доста сложена, бидејќи банките најпрвин 

добиваат привремена дозвола, а дури потоа, доколку се 

исполнети сите предвидени услови за сигурно и стабилно 
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работење, НБРМ издава конечно решение за основање и 

започнување со работа на банката.  

 Дозволени финансиски активности. Во некои земји, рестрикциите 

бараат банките да ги ограничат своите активности само на оние 

кои се сметаат “блиску поврзани со банкарството”. За такви 

активности обично се сметаат осигурувањето, инвестиционата 

активност, брокерство и сл. Во член 2 од Законот за банки детално 

се утврдени финансиските активности со кои банките можат да се 

бават, и оние кои им се забранети (како работи од областа на 

индустријата, трговијата и други нефинансиски активности). Инаку, 

поради универзалниот карактер на македонските комерцијални 

банки, ним им е дозволено да нудат многубројни финансиски 

услуги: прибирање депозити, кредитирање во земјата и странство, 

менувачки работи, тргување со хартии од вредност, девизни 

средства и финансиски деривати, платен промет во земјата и 

странство, економско-финансиски консалтинг, издавање на 

платежни средства, електронски пари итн. Како драстичен пример 

на поставување строги ограничувања на активностите на 

комерцијалните банки, често се наведува регулативата на САД. 

Имено, во 1933 година, бил донесен Glass-Steagall-овиот акт, со 

кој било поставено јасно разграничување на комерцијалното од 

инвестиционото банкарство (комерцијалните банки не смееле да 

преземаат активности од областа на инвестиционото банкарство, 

додека инвестиционите банки од комерцијалното банкарство). 

Овој акт бил на сила до 1999 година, и според голем број 

економисти, неговото укинување доведе до глобалната 

финансиска криза од 2008 година.   

 Ограничување на ризичните активности. Главна метода на 

банкарската регулација е да ги ограничи ризиците кои банките ги 

преземаат. Најчесто, регулаторите ги ограничуваат банките во 

поглед на вложувањето на средства. Во Македонија, 

максималната кредитна изложеност спрема поединечен 

заемобарател и со него поврзани лица не смее да надмине 25% 

од сопствените средства на банката. Изложеноста спрема 
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подружница на банка не смее да надмине 10% од сопствените 

средства на банката, додека вкупниот износ на големи 

изложености не смее да го надмине осумкратниот износ на 

сопствените средства на банката. Банките мораат да ги користат 

методологиите на НБМ за управување со ризиците во нивното 

работење, и се должни изложеноста на одделни видови ризици да 

ги одржуваат во рамки на лимитите пропишани со Законот за 

банки. Со овој Закон, се регулираат и вложувањата на банките, со 

што се ограничува поедничен капитален дел во нефинансиска 

институција да изнесува максимум 15 % од сопствените средства 

на банката, додека имотот на банката во земјиште, згради, опрема 

и капитални делови во нефинансиски институции не смее да 

надмине 60 % од сопствените средства на банката.  

 Превенција на навалата на банките. За да ја спречат појавата на 

банкарска паника, која неизбежно води кон навала на сите банки, и 

разнишување на стабилноста на целиот финансиски систем, 

државите преземаат два вида активности. Првиот, е случајот кога 

централната банка се јавува во улога на позајмувач во крајна 

инстанца. 55 Имено, кога некоја банка ќе се соочи со ликвидносни 

проблеми на краток рок, и не може да најде други извори за 

подобрување на ликвидноста, таа се обраќа до Централната 

банка. Ова обично се однесува на банки, кои се суштински здрави, 

но кои се соочуваат со привремени проблеми во исполнувањето 

на нивните обврски спрема штедачите и кредиторите.  

Централната банка преку овој инструмент им одобрува кусорочни 

кредити на банките, и на тој начин не само што им помага да ја 

премостат нивната нарушена ликвидност, туку придонесува и за 

избегнување на банкарска паника.56 Со помош на овој инструмент, 

се одржува стабилноста на банкарскиот, а воедно и финансискиот 

систем, а истовремено се овозможува реализација на крајните 

цели на монетарната политика. Вториот начин на кој државата 

може да го намали ризикот од банкарска паника и навала, е преку 

                                                           
55 “Финансиски пазари и институции”, проф.Др.Михаил Петковски, Скопје 2009, стр.300 
56 Проф.Др.Љубе Трпески, “Банкарство и банкарски системи”, Скопје 2009, стр.59 
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пружање на осигурување на депозитите. Најчесто, со ова се 

постигнува заштита на влоговите на ситните штедачи, и 

поттикнување и зголемување на довербата во банкарскиот систем. 

Осигурувањето на депозитите во голем број земји вообичаено го 

обезбедуваат одредени државни институции, основани за таа цел. 

САД се пионер во заштитата на малите штедачи, каде уште во 

1930-тите години е формирана Федералната корпорација за 

осигурување на депозитите (FDIC). 57 Во Република Македонија, 

од 1997 година е присутен и овој облик на регулација.  

 Дозвола за спојување и преземање на банки. Со оглед на фактот 

дека главна цел на регулаторните тела е одржување на здрав и 

стабилен финансиски систем, тие секако се заинтересирани и 

будно ја следат и секоја промена во неговата структура. Доколку 

се појави интерес од страна на некоја банка за преземање на 

друга банка, или пак за спојување на две или повеќе банки, 

регулаторите издаваат дозволи за статусни промени на банките.  

Всушност, издавањето на вакви дозволи се врши по претходна 

проценка и анализа на ефектите што спојувањата и преземањата 

би ги предизвикале, како врз самите банки, така и врз банкарскиот 

сектор. Така, доколку регулаторните тела оценат дека со 

спојување на две банки доаѓа до преголема концентрација на 

банкарскиот сектор, тие нема да го дозволат спојувањето, а со тоа 

ќе ја зачуваат стабилноста на банкарскиот систем. Според член 

113 од Законот за банки, банките не смеат да склучуваат договори 

со кои се ограничува начелото на слободно пазарно работење и 

се ограничува конкуренцијата во банкарството. 

 Заштита на потрошувачите. Регулаторите често носат посебни 

прописи, со цел да ги заштитат потрошувачите од можните 

злоупотреби од страна на банките. Со овие прописи, банките се 

обврзани точно и целосно да ги информираат потрошувачите за 

сите услови на кредитирањето, а посебно за трошоците на 

кредитите. Од 2005 година, македонските комерцијални банки се 

                                                           
57 Проф. Др. Горан Петревски, “Управување со банките”, Скопје 2008, стр.54 
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обврзани јавно да ги објавуваат не само номиналните каматни 

стапки, туку и стапките на вистинскиот трошок на кредитите.58 Исто 

така, банките не смеат да ги објавуваат или злоупотребуваат 

личните и финансиски податоци на нивните клиенти. Во рамки на 

овие регулативни мерки, спаѓаат и заштита на потрошувачите од 

дискриминаторски однос од банките врз основа на верата, расата, 

полот итн.  

 Минимален капитален стандард. Како многу важна регулативна 

мерка, се јавува одредувањето на минималниот капитален 

стандард на банките. Според меѓународните стандарди, 

минималниот износ на трајниот капитал изнесува 8 % од вкупните 

средства на банките. Исто така, доколку регулаторите сметаат 

дека треба да се постават повисоки капитални стандарди за 

поединечни банки, за кои се смета дека имаат поризични 

портфолија, тие имаат овластувања нив и да ги наметнат. 

Показателот на капиталниот стандард се утврдува со помош на 

пропорција на ризично-пондеририраните средства. Овој 

показател, всушност, го покажува нивото на заштита на 

кредиторите и крајните штедачи, доколку банката се соочи со 

непредвидени загуби. Пресметката на овој показател вклучува 

мерење на секоја категорија на средства во однос на нивната 

ризичност, од овие средства се одземаат нематеријалните 

средства, а се додаваат потенцијалните обврски.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58 Проф. Др. Горан Петревски, “Управување со банките”, Скопје 2008, стр.52 
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Ризичноста на средствата на банките се утврдуваат според 

следниот преглед: 59 

 

 

Класификација на 

ризик 

 

 

Видови на средства 

% од 

вредноста на 

средствата 

препорачани 

како потребен 

капитал 

Безризични средства Готови пари, депозити, одредени 

пазарни домашни или странски 

краткорочни хартии од вредност 

 

Нема 

Средства со низок 

ризик 

Кредити и вложувања со помал од 

нормалниот кредитен ризик, кои 

можат да бидат лесно продадени и 

заложени (државни хартии од 

вредност со рок на доспевање над 

3 години, заеми гарантирани од 

владата, кредити со соодветно 

обезбедување 

 

5-10% 

 

Средства со умерен 

ризик 

Средства (вклучувајќи кредити) со 

просечен или малку надпросечен 

ризик (неповолни економски 

услови, девизен ризик, недоволно 

обезбедување, неповолен профил 

на должник) 

 

10-25% 

Средства со висок 

ризик 

Кредити и акции класифицирани 

како сомнителни од страна на 

банкарски службеници, 

надворешни соработници, и ХВ и 

недвижен имот кој не може 

законски да се стекне, туку само 

при ликвидација 

 

50% (во 

зависност од 

стапката на 

инфлација) 

Фиксни средства, 

недвижности и 

опрема 

Основни средства, без голема 

пазарна вредност, кои неможат да 

се продадат без негативен ефект 

врз банкарските операции 

 

100% 

 

                                                           
59 K. Selvavininayagam-“Financial analysis of banking institutions”, June 1995, FАО Investment Paper 
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 Поттикнување на конкуренцијата. Регулаторите често нагласуваат 

дека меѓу најбитните цели на нивното работење е 

обезбедувањето на доволен број на банки во банкарскиот систем, 

за да се охрабри и обезбеди доволно конкуренција.60 Сепак, тие се 

свесни дека оваа нивна цел не е во склад со одржувањето на 

солвентноста на банките, поради тоа што, банките, соочувајќи се 

со силна конкуренција, се се повеќе спремни да преземаат ризици, 

и би го држеле нивото на капитал на минимално ниво, со цел да 

остваруваат што повисоки стапки на принос на акционерскиот 

капитал. Од друга страна, пак, обидите да се спречи 

конкуренцијата во банкарскиот сектор, води до голем број 

иновации, кои ја заобиколуваат регулацијата, како на пример 

заземање на дел од традиционалните банкарски активности од 

страна на другите финансиски институции. Сеуште не постои 

некое униформирано правило за сите земји, за тоа кој е 

оптималниот број на банки во системот. Она што на економистите 

им е важно, е тоа дека бројот на банки воопшто не е битен, она за 

што тие се заинтересирани е здравоста и солвентноста на 

банките.  

Според Фредерик Мишкин61, за да се заштити јавноста и економијата 

од финансиска паника, владата воведува неколку типа на регулација, 

како рестрикции за влез во индустријата, ригорозни барања за 

известување и транспарентност во работењето, рестрикции во врска 

со активата и активностите, осигурување на депозитите, лимитирана 

конкуренција, и рестрикции на каматните стапки (регулативата Q им 

помогнала на Федералните власти во САД да ја детерминираат 

максималната каматна стапка што банките можат да ја исплаќаат на 

депозитите).  

 

 

                                                           
60 Проф.Др.Михаил Петковски, “Финансиски пазари и институции”, Скопје 2009, стр.302 
61 Фредерик Мишкин, “Економија на пари, банкарство и финансиски пазари”, Скопје 2010 
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3.3.1. Други облици на регулација 

 

Освен претходно изнесените, банките подлежат и на други облици на 

регулација. Имено, банките историски отсекогаш подлежеле на строга 

регулација: рестрикции и ограничувања на активностите кои ги извршувале, 

ограничен влез на пазарот, осигурување на депозитите, како и утврдување на 

горната граница на каматните стапки на депозитите кои ги прибираат. На 

пример, во САД, со Глас-Стигаловиот закон, централната банка ја одредувала 

максималната висина на каатните стапки на орочените депозити, и овој вид на 

регулација е попознат како ценовна регулација.62 Исто така, во САД, во 

1990тите години постоеле големи ограничувања за територијалното ширење на 

банките. Многу американски држави воопшто не дозволувале, или пак строго ја 

ограничувале можноста за отворање на филијали од страна на банките во 

другите држави на САД, а овој облик на регулација е познат во литературата 

како географска регулација.  

 

3.3.2. Интеракција на пазарната и регулаторната контрола 

на банките 

 

Во контекст на видовите и облиците на банкарска регулација, вреди да 

се спомене фактот дека банките се контролирани не само од регулаторните 

тела, туку и од самиот пазар. Банкарскиот менаџмент има главна улога во 

обезбедувањето на сигурност, ефикасност и профитабилност на банките. Но, и 

перформансите на банкарскиот менаџмент се под контрола на пазарот на 

капитал, како и државните супервизорски институции. 63  

Улогата на пазарната дисциплина се состои во тоа, да пред се, 

перформанските на банките се оценуваат на финансиските пазари. Тоа 

најчесто се рефлектира на промени во премиите кои банките ги плаќаат над 

                                                           
62 Проф. Др.Горан Петревски, “Управување со банките”, Скопје 2008, стр.55 
63 Мilutin Cirovic, “Bankarstvo”, Beograd 2001, str. 365 
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каматните стапки, кога емитуваат хартии од вредност на финансиските пазари. 

Промените во пазарниот рејтинг на банките се огледа и во промените на 

пазарните цени на нивните акции, бидејќи тие промени ги одразуваат 

очекувањата на пазарните учесници во поглед на идните стапки на принос на 

хартиите од вредност од одредена банка. Доколку цените на акциите на некоја 

банка паѓаат, тоа значи дека нејзиниот пазарен рејтинг се намалува, а со тоа се 

отежнува можноста за успешни пласмани на хартии од вредност, и прибирање 

на капитал преку финансиските пазари. Токму поради оваа карактеристика, 

пазарната дисциплина има своја информациона димензија во поглед на 

движењето на цените на акциите и обврзниците издадени од страна на 

банките, но истовремено притиска на сопственичката и менаџмент структурата 

да врши позитивни прилагодувања доволно брзо, во спротивно би можело да 

дојде до превземање на банката од некоја друга банка, а во најлош случај,  

дури и ликвидација на банката.  

 

Матрица на вкупните контролни движења во современото банкарство 

 

ПАЗАРНА КОНТРОЛА    ПАЗАР НА КАПИТАЛ 

 

БАНКАРСКИ МЕНАЏМЕНТ   МЕНАЏЕРСКИ ТИМ 

      БОРДОТ НА ДИРЕКТОРИ ВО БАНКАТА 

 

ПРУДЕНЦИЈАЛНА   СУПЕРВИЗОРСКИ ИНСТИТУЦИИ 

СУПЕРВИЗИЈА                            ДРЖАВНИ ЗАШТИТНИ МЕХАНИЗМИ 

  

ИЗВОР: Milutin Cirovic, “Bankarstvo”, Beograd 2001      
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Табела : Регулација на комерцијалните банки (ex ante и ex post) 

I. Системи за заштита 

(ex post) 

1. Позајмувач во крајна инстанца 

2. Осигурување на депозитите 

II. Превентивни мерки 

(ex ante) 

СТРУКТУРНИ 

МЕРКИ 

1. Рестрикции за влез и за 

одредени бизнис 

активности 

- Ограничување на 

производите кои ги нудат 

- Географско ограничување 

2. Регулација на каматните 

стапки 

ПРУДЕНТНИ 

МЕРКИ 

1. Ограничувања на 

портфолиото и супервизија 

- Стандарди за адекватност 

на капиталот 

- Ограничувања за 

средствата на банките и 

правила за 

диверзификација 

- Барања за одржување на 

ликвидноста 

2. Правила за изработка на 

финансиските извештаи и 

обелоденување на 

информации 

3. Правила на однесување и 

решавање на конфликтни 

ситуации 

4. Инспекции и супервизии на 

банките 

ИЗВОР: Dirk Heremans, “Regulation of Banking and Financial Markets”, 1990 

 

 



71 
 

3.4. Меѓународна банкарска регулација 

 

Зголемената глобализација на светските финансиски пазари и растот на 

интернационалните банкарски активности ја наметнаа потребата од 

меѓународна регулаторна и супервизорска рамка. Всушност, без меѓународни 

стандарди за капиталната адекватност на банките, пропаста на некои банки 

може да води и до глобална финансиска криза. Меѓународна координација на 

претпазливо регулирање на банкарството на глобално ниво е во последно 

време од огромна важност. Голем број на аргументи се наклонети кон 

глобалната координација на промислени регулаторни прописи:  

Прво, политичарите, банкарското раководство и регулаторите 

признаваат дека проблемите со глобалните институции и пазари може да ја 

нарушат стабилноста на меѓународниот финансиски систем, и оттука, 

средината во која функционираат сите банки.  

Второ, ако една филијала или подружница на банка е сместена во 

друга земја, се јавува прашањето која надзорна власт би имала јурисдикција 

врз таа филијала. Некои државни регулатори ќе сакаат да се осигурат дека 

прекуокеанската работа на банката ги задоволува нивните надзорни стандарди 

бидејќи странската операција може да биде тешка за набљудување, а може да 

влијае врз извршувањето на фирмата-мајка. Властите од земјата домаќин се 

загрижени поради ефектот на неуспех кој може да го има една странска банка 

врз довербата во нејзиниот банкарски систем. Тие би сакале да ја видат 

странската филијала под адекватен надзор, но не би биле во можност да 

соберат доволно информации за работата на фирмата-мајка. Токму од овие 

причини, ефективната меѓународна координација ќе успее само доколку постои 

добра комуникација меѓу надзорните власти.  

Трето, ако се бара сите мултинационални банки да ги задоволуваат 

истите глобални прописи, трошоците за услугите би биле слични. Значи, 

глобалниот пристап за прописите може да помогне да се израмни 

конкурентното поле на игра за банките со меѓународните операции.  

Со оглед на тоа дека меѓународното банкарство е во голема мера 

“големопродажно”, изведбата на глобалната банка влијае врз довербата на 

депонентите и инвеститорите во домашната земја. Незаштитените депоненти 
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се способни да ја доведат банката во распаѓање, и огромната големина на 

меѓубанкарскиот пазар создава потенцијал за брз домино ефект.  

Илустративен пример за ваков домино ефект претставува Континентал банка 

Илиноис, која била спасена со “чамец за спасување”. Банката била екстремно 

зависна од меѓубанкарските пазари за финансирање, кои веднаш биле 

прекинати по гласините за нејзиното здравје. Брзиот губиток на ликвидноста 

само ги влошило проблемите, поттикнувајќи спас од страна на Федералните 

резерви.64 Ако глобалната банка добие лоша репутација како резултат на 

некоја меѓународна транскација, а има малопродажно присуство во својата 

родна земја, може да стане мета на распад. Она што е особено загрижувачки, е 

дека глобалните финансиски конгломерати, доколку дојдат до било какви 

финансиски потешкотии, може да доведат до проблеми во повеќе земји.       

 

 

 

3.4.1. Базелски комитет 

 

Во контекст на процесот на интернационализација на работењето на 

финансиските институции, неопходна е координација на правилата на 

работењето на банките и другите финансиски институции. Носител на 

прудентните правила за меѓународна координација на банките е Базелскиот 

комитет за банкарска супервизија (Basel Committee on Banking Supervision). 

Банката за меѓународни порамнувања (Bank for International Settlement-BIS) 

била основана во 1930 година, во Базел, и е најстарата финансиска 

институција во светот, и отсекогаш постоела за координација на централните 

банки на различни држави. Меѓутоа, во 1970тите години, таа ја добила својата 

најголема еволуција, особено по кризата во тој период, кога се довело 

прашањето за меѓународна супервизија на банките активни на меѓународниот 

пазар. Денеска, 55 семји се членки на BIS, и таа е се поважна интернационална 

финансиска институција.  

 Во 1974 година, во Базел, Швајцарија, се одржал состанок на 

супервизорските органи на 12 развиени земји (Белгија, Канада, Франција, 

                                                           
64 Шила Хефернан, “Современо банкарство”, Скопје 2009, стр. 197 



73 
 

Германија, САД, Велика Британија, Италија, Јапонија, Луксембург, Холандија, 

Шведска и Швајцарија) и во рамките на Банката за меѓународни порамнувања 

е основан т.н. Базелски комитет за банкарска супервизија. Всушност, два 

големи банкарски неуспеси во 1974 година (Банкхаус Херштат и Френклин 

национал банк), резултираа со формирање на постојан комитет за банкарска 

супервизија, составен од земјите на Г10 (Белгија, Франција, Германија, 

Италија, Јапонија, Холандија, Шведска, Велика Британија и САД) плус 

Луксембург и Швајцарија.  

Базелскиот комитет има постојан секретаријат, сместен во Банката за 

меѓународни порамнувања во Базел, и се среќава  таму еднаш на секои три 

месеци. Овој комитет се етаблираше како орган за утврдување и поставување 

на стандарди во банкарската супервизија.65 

Капиталните стандарди претставуваат надворешна контрола, наметната 

од банкарските супервизори во интерес на солидноста и стабилноста на 

банкарското работење.66 Поради практичните проблеми кои се јавиле при 

утврдување на капиталните стандарди, во 1988 година, американските 

регулатори на банките формално се сложиле со другите регулатори на земјите 

членки на Банката за интернационални порамнувања (BIS-Bank for International 

Settlement) во врска со примена на нови мерки на адекватноста на капиталот, 

врз база на ризикот, за сите комерцијални банки под нивна јурисдикција. Овие 

нови мерки почнале да се применуваат од 1993 година, под називот Базелска 

спогодба (Базел 1). Всушност, со помош на Базелската спогодба, се 

реализирала потребата за меѓународна координација на работењето на 

големите банки во разиените економии. Процесот на интернационализација на 

банкарското работење води кон создавање на единствени стандарди на 

работењето на банките, а посебно нивото на капитал. Со Базелската спогодба 

од 1988 година, предвидени се единствени стапки на капиталот спрема 

ризично пондерираната актива на големите банки од земјите од Г10. Оваа 

спогодба формално важела само за банките кои биле базирани во земјите од 

Г10, кои биле активни на меѓународен план, но во пракса, голем бил бројот и 

                                                           
65 Bekaert Geert, Hodrick J. Robert, „International Financial Management“, Pearson Education International, 

2009 
66 Проф. Др .Михаил Петковски, “Финансиски пазари и институции”, Скопје 2009, стр. 303-дел 22 

“Капитални стандарди” 
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на други земји кои ја прифатиле, и почнале да ги применуваат стандардите од 

оваа спогодба.  

 

3.4.2. Базел I 

 

Базелската спогодба стапила на сила во 1988 година, кога САД и други 

11 држави се согласиле за воведување на една постојана, построга и 

рестриктивна меѓународна регулација на комерцијалните банки. Таа настанала 

како резултат на недоволната регулација и анализа на банкарското работење, 

а особено поради користењето на односот капитал/актива на банката за 

утврдување на адекватноста на капиталот на банките. Во 1988 година, земјите 

од Г10 и другите членки на BIS се сложиле за користење на нови мерки за 

адекватноста на капиталот, кои ќе го вклучуваат и ризикот на банкарската 

актива. Тие мерки на капиталот почнале да се применуваат од 1993 година, и 

се нарекуваат Базелска спогодба или Базел I. Интересен е фактот дека, иако 

само банките од земјите Г10 биле обврзани да користат единствени стапки на 

капитал наспроти ризично пондерираната актива, сепак огромен број банки од 

ширум светот ја прифатиле Базелската спогодба. За оваа спогодба бил 

предвиден и транзиторен период до 1992 година, во кој било потребно банките 

да се прилагодат на новите правила на игра, и да превземат мерки за 

зголемување на капиталот.  

Со цел банкарската контрола да биде поефикасна, донесени се 25 

принципи за банкарска супервизија, и тие се наречени Базелски принципи. 

Првата идеја за овие принципи се појавила во 1996 година во Лион од страна 

на Г7( 7те најразвиени земји), со цел да се дефинираат единствени принципи и 

стандарди кои се однесуваат на сигурноста на банкарското работење. Сепак, 

во оваа расправија биле вклучени освен Г10 земјите, и околу 15 земји во 

развој.67 Оваа задача била доверена на Базелскиот комитет за супервизија на 

банките, и е направен и компромис во врска со листа на основни принципи која 

е официјално издадена во 1988 година. Основните Базелски принципи (Базел I) 

се однесуваат на: 

                                                           
67 Burton, Lombra-“The Financial System and the economy-principles of money and banking”, 2006, p.313 
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I. Предуслови за ефикасна банкарска супервизија (принцип 1) 

II. Издавање на лиценци на банките и нивна структура (принципи 2-5) 

III. Размена на регулатива и потреби на банките (принципи 6-15) 

IV. Методи на непрекината банкарска регулација (принципи 16-20)  

V. Барања за информациите на банките (принцип 21) 

VI. Формални овластувања на банкарските супервизори (принцип 22) 

VII. Меѓународно банкарство (принцип 23-25) 

 

Овие принципи имаат за цел да им служат на регулаторните органи во 

секоја земја, при вршење супервизија на банките во своите земји. Секако, со 

овие принципи, се очекувало светската финансиска стабилност да се зголеми.  

Според Базелската спогодба, капиталот на банките се дели на два дела- 

примарен и секундарен капитал, и вкупната стапка на капитал, под кој банките 

не смеат да паднат е 8 %, а кој се добива како однос помеѓу вкупниот капитал 

на банката и ризично пондерираната актива (односна активата прилагодена со 

просечниот кредитен ризик кој го носи). Со тоа, Базелскиот комитет влијае за 

регулирање на кредитниот ризик на банките. Со оваа спогодба, и подетално се 

уредува структурата на односот на капитал наспроти ризично пондерираната 

актива. Имено, висината на примарниот капитал (акционерскиот капитал и 

задржаната добивка) мора да изнесува минимум 4 % во однос на ризично 

пондерираната актива, а останатиот дел до 8 % може да го сочинува и 

секундарен капитал (оперативните резерви на банките, субординирани 

обврзници, други резерви итн). 

 

3.4.3. Базел II- систем од 3 столба 

 

Секако, во текот на годините, Базел I преживеал доста промени, и во 

него се инкорпорирани сите нови сознанија на економистите, така што во 2001 

година (како одговор на сите добиени критики и инкорпорирање на сите 

продуктивни предлози) BIS издала нов документ- “The New Basel Capital 
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Accord”, кој би ги вклучил и оперативниот ризик во регулаторниот капитал и 

ажурирана процена на кредитните ризици на банките од спогодбата во 1993 

година. Овој предложен нов документ, и нова спогодба (т.н. Базел II), која стапи 

во сила во 2006 година и која се состои од 3 степени кои заедно придонесуваат 

за сигурноста на финансискиот систем, и пред се е издаден поради мислењето 

на регулаторните власти дека дошло до промени во пазарните позиции на 

банките, при што биле потребни и нови дополнувања на Базелската спогодба.  

Првиот степен го покрива проектирањето на квантитативниот оквир на 

адекватноста на капиталот. Вториот степен ја нагласува важноста на 

регулаторниот процес на контрола на минималното потребно ниво на капитал, 

односно квалитативната и интервентна супервизија. Предлогот на третиот 

степен биле детални податоци за структурата на капиталот, изложеноста на 

ризик и адекватноста на капиталот на комерцијалните банки, односна целосна 

транспарентност со цел зајакнување на пазарната контрола и поголема 

пазарна дисциплина.68  

Како што банкарските ризици станаа се покомплицирани, 

традиционалното формирање на стапки на минимален капитал станаа 

бесполезни, и банкарскиот сектор мораше да се адаптира на новите пазарни 

промени. Токму затоа, а особено и по појавата на светската економска криза во 

2008 година, се појавија нови пошироки, глобални стандарди, кои опфаќаат 

поширок поим на системски ризик, и кои се нарекуваат Базел III.69 Голем број 

теоретичари истакнуваат дека јачината и длабочината на последиците на 

кризата беа резултат на слабостите во банкарскиот сектор, недоволните 

вишоци на ликвидност, неадекватен и низок капитал, и преголемите 

задолжувања на банките. 

 Базел III е сложена мерка која се состои од неколку компоненти, кои 

биле договорени и издадени од Базелскиот комитет и неговото раководно тело 

во периодот помеѓу јули 2009 и септември 2010 година. Тој вклучува повисоки 

нивоа на капитал, како заштитна подлога за банките, како и повисок квалитет 

на капиталот; подобро обезбедување за ризик, особено за активностите на 

пазарите на капитал; капитални резерви, кои би се користеле во услови на 

финансиски потешкотии на банките, а би се дополнувале во услови на 

                                                           
68 Ćirović Milutin, Bankarstvo, Beograd 2001, str. 375 
69 BIS, “The Basel Committee’s response to the financial crisis: report to the G20”, October 2010 
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благосостојба; построги супервизорски стандарди, и минимални глобални 

ликвидносни стандарди за зголемување на отпорноста на банките на стресови.  

Базел III е резултат на континуирани напори на Базелскиот комитет 

детално да ја утврди и регулира банкарската супервизија, а се базира на Базел 

II. Всушност, во текот на 2009 година, па до денес, Базелскиот комитет за 

банкарска супервизија изработил неколку предлози за унапредување на 

постојната капитална рамка и зајакнување на прудентните мерки и стандарди.70 

Сите овие дополни и помали измени на Базел II се нарекуваат Базел III. Овие 

промени се резултат на ефектите и наравоучението од финансиската криза. 

Имено, анализите на ефектите од кризата покажаа дека нејзината сложеност и 

сериозност беа резултат на недоволната ликвидност и солвентност во 

финансискиот систем, високата стапка на задолженост, но и недоволната 

мотивираност и заинтересираност на учесниците на финансиските пазари за 

управување и адекватна процена на ризиците. Токму поради ова, Базел III се 

јавува како значајна реформа, која се состои од зајакнување на капиталната 

рамка, и воведување на нови ликвидносни стандарди. Овие реформи имаат 

временска рамка за стапување во сила, од почетокот на 2013 година, па се до 

2019 година.   

Најбитната карактеристика на Базел III е воведувањето на два 

дополнителни износи на капитал, со кои фактички се зголемува бараната 

стапка на адекватност на капитал од 8%, иако формално таа не се менува.  

Имајќи ја предвид методологијата на НБРМ за одредување на стапката 

на адекватност на капиталот на македонските комерцијални банки, се очекува 

тие да ги исполнуваат и овие новододелени услови, предложени во реформата 

на Базелската спогодба.  

 

 

 

 

                                                           
70 НБРМ, „Измени на Базелската капитална спогодба (воведување на Базел 3) и прелиминарни проценки 

за нивното влијание врз адекватноста на капиталот на банките во Република Македонија”, Скопје, 

ноември 2010 
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3.4.4. Вонбилансна регулатива 

 

Се поголемите загуби на кредитите, и се поголемата конкуренција во 

банкарскиот сектор ги натера банките од високоразвиените земји да се свртат 

кон вонбилансните активности. Со тоа, банките се надеваат да остварат 

поголеми профити, избегнувајќи ги регулаторните трошоци и даноци, и активно 

занимавајќи се со финансиски инженеринг и иновации. Од 1980тите години, 

вонбилансните активност бележат голем пораст, поради што федералните 

власти во САД во 1983 година донеле т.н. План за пратење на вонбилансните 

активности71, со помош на кој регулаторните власти имале увид на овие 

активности секои 3 месеци, кога банките биле приморани да даваат редовни 

периодични извештаи за вонбилансите активности кои ги презеле. Сепак, во 

последниве дваесетина години, и со појавата на најсовремени технологии и 

почетокот на информатичката ера, видот на вонбилансни активности 

значително се зголемил, па затоа денес ретко може да се најде држава во 

светот која има целосна контрола и регулација врз овие активности. Голем број 

економисти сметаат дека токму неможноста за регулирање на овие активности 

доведе до Големата финансиска рецесија во 2008 година.  

 

3.4.5. Актуелни проблеми поврзани со меѓународната 

банкарска регулација и супервизија72 

 

Неспорен е фактот дека меѓународната координација на банкарски 

прописи и супервизија стигна далеку во својот развој, од формирањето на 

Базелскиот комитет во 1975 година. Сепак, постојат бројни проблеми кои треба 

да се решат.  

 Учество и соработка на земјите во развој/ новите пазари. Во 

сите меѓународни органи заинтересирани за внимателна 

                                                           
71 “Financijska trzishta i institucije”, Anthony Saunders, Marcia Millon Cornett, Zagreb 2006 
72 Шила Хефернан, “Современо банкарство”, стр. 236 
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супервизија доминираат членки од високоразвиените, индустриски 

земји, додека, пак земјите во развој се главно сеуште приматели 

на пакети од финансиска помош, заеми од ММФ, од Светката 

банка и сл. Сепак, потребно е да се изврши поцелосна 

координација и со банкарските системи на овие пазари, бидејќи 

нивното учество на глобалните пазари се побрзо расте и од 

година во година се зголемува.  

 Хармонизација на државната банкарска супервизија. Потребни 

се голем број на формални и неформални средби, како на 

билатерално, така и на мултилатерално ниво помеѓу 

супервизорите на различните држави, се со цел да се воспостави 

хармонизација на различните правила, прописи, како и законската 

рамка. Во оваа смисла, потребно е одржување на отворена 

комуникација меѓу супервизорските органи на различните земји, 

која е од особена важност.  

 Подобрена согласност. Аналитичарите сметаат дека потребна е 

зголемена согласност со договорените стандарди поставени од 

органи како Базелскиот комитет. Иако се смета дека некогашниот 

стандард (пр. односот на ризичната актива според Базел) е веќе 

договорена, сепак, сеуште се јавуваат одредени проблеми со 

неговата примена, и тоа:  

o Неуспех за аплицирање на тие правила 

o Различно толкување на правилата 

o Ограничено членство, претежно на развиените членки 

o Фактот дека иако одредени институции како ММФ и Светска 

банка можат да помогнат и да ја набљудуваат согласноста 

на поставените стандарди, сепак во тоа се јавуваат 

практични проблеми. Имено, иако тие ја имаат потребната 

стручност и средства, како и детално познавање на 

финансиските сектори во повеќето земји, сепак неможе да 

се смета на тоа дека тие би биле политички советници, а во 

исто време да бидат неутрални посредници, доколку некоја 
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земја се соочи со потешкотии во враќањето на 

надворешниот долг.  

 Подобрено обелоденување. Покрај сите гореспоменати, 

потребно е и подобрено обелоденување на информациите од 

страна на финансиските компании, бидејќи со тоа би се подобрила 

пазарната дисциплина. Обелоденувањето би можело да биде 

директно, од страна на самата компанија, и индиректно, каде се 

користат рејтинзите издадени од страна на независните рејтинг 

агенции. Во оваа смисла, главните препораки се навремено 

обелоденување (најмалку полугодишно, а по можност и на секои 

три месеци) на финансиските податоци и финансиските извештаи 

на компаниите.  

 Хармонизација на стандардите за сметководство. Постојат 

значителни разлики во примената на стандардите за 

сметководство, дури и меѓу индустриските земји. Во САД, 

стандардите се користеле за обезбедување дека оние кои гледаат 

во извештаите на компанијата, ќе добијат фер и вистинска слика 

за неа. 73 Ова, пак значело размножување на сметководствените 

правила кои важеле во европските држави. Иако постои 

значителен прогрес во решавањето на разликите и 

конвергираност на меѓународните стандарди во сметководството, 

сепак овој, меѓу другите проблеми, сеуште не е комплетно 

разрешен. 

 

Во поновата литература се споменува и изразот 

макропруденцијална супервизија74, која се состои од надзор на 

големите или брзорастечките изложености на пазарите и во сите 

институции, процена на потенцијалниот системски ризик, 

адекватен надзор на системски значајните институции, 

намалување на процикличноста на капиталната адекваност на 

институциите и анализа на можните ширења на поединечните 

ефекти на пазарот и меѓу институциите. Во секој случај, 

                                                           
73 Шила Хефернан, “Современо банкарство”, стр. 238 
74 Koshak Marko-„Buduchnost regulacije finansikskog sektora“, Milocher, 2009 
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интензивно се работи на подобрување, усовршување на 

постојната регулативна рамка, особено на меѓународно ниво, се 

со цел да се избегнат ефектите од идни финансиски кризи и 

крахови. Тоа е и целта на новото институционално уредување на 

Европската Унија- ESRC (European Systemic Risk Council), кое, 

исто така, има за цел и собирање и анализа на сите релевантни 

информации за финансиската стабилност и макроекономската 

ситуација, како и за целокупната стабилност во сите области на 

финансискиот сектор.  

 

 

3.5. Регулација на банките во Република Македонија 

 

Како основен предуслов за растот и развојот на секоја национална 

економија претставува здрав, стабилен и сигурен финансиски систем. Имајќи 

го предвид фактот дека загубите или неуспехот на некоја финансиска 

институција влијаат на здравоста на целиот финансиски систем, потребна е 

строга регулација и супервизија на работењето на финансиските институции, а 

особено на банките како депозитни институции. Всушност, со постоењето на 

супервизорски правила и стандарди, и правила на однесување на 

финансиските институции, се обезбедува контролирано преземање ризици од 

страна на банките, а со тоа и постабилен финансиски систем, односно помала 

веројатност за потреси и финансиски кризи. Меѓутоа, мора да се има предвид 

дека постоењето на супервизорски правила и стандарди не значи 

елиминирање на погрешно донесените деловни одлуки од страна на 

управувачките и раководни структури на финансиските институции.75 

Примарната одговорност за сигурно, стабилно и законито работење им припаѓа 

на менаџерите и акционерите на банките. Сепак, дури и почитувањето на 

супервизорските правила и стандарди не гарантира стабилност на 

                                                           
75 НБРМ, Извештај за банкарскиот систем, Скопје 1999 



82 
 

финансискиот систем. Супервизијата делува превентивно, но не секогаш може 

да го спречи пропаѓањето на финансиските институции.  

Овластен супервизорски орган на депозитните институции во Македонија 

е НБРМ, која освен супервизор е и регулатор. Таа донесува одлуки, прописи, 

пропишува методологија, форма, содржина, начин и рокови во кои банките и 

штедилниците ги доставуваат податоците до Народна банка.  

Основните регулативни правила и стандарди се опфатени во Законот за 

банки од 2001 година. Според член 63 од тој закон, банките се должни да 

располагаат со адекватно ниво на сопствени средства, во зависност од 

природата, видот и обемот на финансиските активности и висината на 

ризиците кои произлегуваат од извршувањето на тие активности. Освен тоа, во 

Законот за банки се застапени и сите мерки, коишто може да ги преземе 

Централната банка, доколку банките не ја почитуваат регулативната рамка, и 

тоа: редовни мерки, дополнителни мерки, воведување на администрација, 

повлекување на согласностите и дури до одземање на дозволата за работа. На 

почетокот на јуни 2007 година, усвоен е нов Закон за банките, кој квалитативно 

е подобрен и унапреден, во однос на стариот, и со него се обезбедува значајно 

усогласување и приближување кон прописите на новите Базелски стандарди, 

но и поголема усогласеност со европските директиви од областа на 

банкарството. 76 

Регулаторните органи посветуваат големо внимание и на капиталот на 

банките, поради грижата за сигурноста и стабилноста на банкарскиот систем, 

спречувањето на системска банкарска криза, и намалување на ризикот од 

морален хазард. 77 Секако, како и сите други регулативи, и овие се целосно 

опфатени во Законот за банки. Така, со овој закон (член 15 од него) е пропишан 

и минималниот износ на почетен капитал на комерцијалните банки, кој 

изнесува 310 000 000,00 денари. Освен тоа, доколку банките сакаат да се 

впуштат во одредени финансиски активности, тие мораат да располагаат со 

560 000 000,00 денари сопствени средства, и во текот на целокупното 

работење и постоење на банките, нивниот капитал не смее да падне под 

                                                           
76 НБРМ, Извештај за финансиската стабилност на Република Македонија во 2006 година, Скопје 2007 
77 Проф.Др. Горан Петревски, “Упавување со банките”, Скопје 2008, стр. 354 
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пропишаниот со закон износ. Во однос на капиталот потребен за покривање на 

ризиците, се зема меѓународниот стандард за минимална стапка на 

адекватност на капиталот од 8%, и таа е подетално образложена во Одлуката 

за методологија за утврдување на стапката на адекватност на капиталот. 

Сепак, според член 65 од Законот за банки, гувернерот има овластување да 

побара повисока стапка на адекватност за одредени банки, доколку тоа е 

потребно поради природата, видот и обемот на активностите што ги врши 

банката и ризиците на кои е изложена како резултат на тие активности. Доколку 

стапката на адекватност на капиталот падне под  минимумот од 8 %, банката 

мора да обезбеди дополнителен капитал. Меѓутоа, доколку таа падне под 2 %, 

тогаш банката се прогласува за несолвентна. Македонските комерцијални 

банки, поради конзервативноста во нивното работење, далеку ја надминуваат 

минималната стапка на адекватност на капиталот од 8%. Тие поседуваат 

доволно капитал, со оглед на ризиците кои ги преземаат, а особено групата на 

мали банки има далеку повисока стапка на адекватност на капиталот, во 

споредба со групата големи банки во земјата.  

Народната банка на Република Македонија донесува и други 

подзаконски одлуки и упатства, со кои подетално и поопширно се регулираат 

одредени аспекти од работењето на банките, како што се сметководството, 

финансиските извештаи, ревизијата, корпоративното управување, ликвидноста, 

капиталот, управувањето со ризиците итн.  

Вреден да се спомене е и Фондот за осигурување на депозити, кој 

влегува во институционалната инфраструктура на банкарскиот систем, чија 

основна задача е одржување на сигурност и стабилност на банкарскиот систем. 

Фондот е основан во јануари 1997 година, како Фонд за осигурување на штедни 

влогови акционерско друштво Скопје, во согласност со важечкиот Закон за 

банки и штедилници.78 До јуни 2011, Фондот имал 24 членки, од кои 16 банки и 

8 штедилници. Фондот е во државна сопственост, и ги обврзува сите 

депозитарни институции на членство. Тој има за цел да го зголеми штедењето, 

преку враќање  и одржување на довербата кај јавноста во финансиските 

институции во земјата и воопшто стабилноста на финансискиот систем, а со 

                                                           
78 www.fodsk.org.mk  

http://www.fodsk.org.mk/
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тоа, да се зголеми економскиот раст на земјата. Негативната страна на Фондот 

е тоа што тој ги штити ситните штедачи, и како и кај секое осигурување се 

јавува проблемот на морален хазард, кога банките имајќи го предвид 

осигурувањето, се впуштат во доста поризични активности. По извршената 

промена на крајот на 2010 година, во моментов во важност се осигурувањата 

на депозитите до 30 000 ЕУР по депозит во една банка, филијала на странска 

банка или штедилница, и се смета дека ова ниво е сосема поволно за 

штедачите. Банките и штедилниците уплаќаат премии во износ од 0,7 проценти 

од вредноста на депозитите на домаќинствата. 79  

 

 

3.6. Улогата на НБРМ како регулатор на комерцијалните 

банки во Република Македонија 

 

Согласно Законот за Народна банка, овластен супервизорски орган во 

Република Македонија е Народната банка на Република Македонија. Таа е 

единствениот овластен супервизорски орган надлежен за лиценцирање на 

банките и штедилниците во земјата, и врши контрола и супервизија на нивното 

работење. Супервизорската функција на НБРМ подразбира извршување на 

контролни и регулативни активности.  

Во контролни активност на НБРМ спаѓаат оценувањето и процената на 

усогласеноста на работењето на банките и штедилниците согласно зададените 

правила, прописи и стандарди. Контролата НБРМ ја врши посредно, преку увид 

во документацијата доставена до неа, и непосредно, со увид во самата банка.80 

Доколку со контролата се утврдат неправилности во работењето, или 

непридржување кон пропишаните стандарди, и се констатираат неуредности и 

неправилности во спроведувањето на мерките на монетарната и девизната 

                                                           
79 Проф.Др.Михаил Петковски, “Финансиски пазари и институции”, Скопје 2009, стр. 73 
80 Проф.Др.Љубе Трпески, “Банкарство и банкарски системи”, Скопје 2009, стр. 286 
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политика, гувернерот донесува решение против банката, презема мерки и 

определува рокови за отстранување на утврдените неправилности.81 

Доколку се работи за помали неправилности, гувернерот може да преземе 

некоја од следните редовни мерки82: да и прати на банката писмена препорака 

за подобрување на работењето, да издаде писмено предупредување за 

надминување на проблемите, или, со надзорниот или управниот одбор на 

банката да склучи меморандум за усогласување со прописите во определен 

рок.  

При посериозни неправилности во работењето на банките, гувернерот 

може да преземе дополнителни мерки: да овласти посебни супервизори, кои 

директно ќе го следат работењето на банката, тој може да и наложи некои 

конкретни задачи на банката ( да се докапитализира, да ги смени раководните 

лица, да ги ревидира политиките и процедурите и сл.), а законот му дава право 

на гувернерот да забрани или да ограничи некои активности на банката, како 

на пример кредитирање на одредени лица, исплата на дивиденда, преземање 

на капитални делови од други друштва, и слично. Со Законот за банки, на 

гувернерот на НБРМ му се доделуваат големи овластувања, така што тој може 

да му наложи на надзорниот одбор на банката, доколку таа е недоволно 

капитализирана, да направи и спроведе план за докапитализација. Доколку ова 

не се испочитува, и не се обезбеди дополнителен капитал, гувернерот 

назначува администратор на банката, или и ја одзема дозволата за работа. 

Мерката воведување на администрација во банката се презема и кога сериозно 

се загрозени ликвидноста и солвентноста на банката. Со оваа мерка, банката 

се наоѓа под присилна управа на централната банка, и со тоа престануваат 

сите надлежности на органите на банката и целото работење го извршуваат 

администраторите назначени од самиот гувернер. Значи, целиот имот на 

банката заедно со целата документација, се наоѓа под контрола на 

администраторите. Тие прават анализа на моменталната состојба на банката, 

и прават план за нејзина можна рехабилитација, и тоа преку продажба на 

средствата на банката, докапитализација на банката од страна на постојните 

                                                           
81 Проф.Др.Љубе Трпески, „Банкарство и банкарски системи“, Скопје 2009, стр.286 
82 Проф.Др.Горан Петревски, „Управување со банките“, Скопје 2008, стр.59 
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акционери, продажба на акциите на банката или припојување кон некоја друга 

банка.  

Доколку и после сите преземени мерки, сепак, се оцени дека не постојат 

поволни изгледи за подобрување на финансиската состојба на банката, тогаш 

гувернерот носи решение за одземање на дозволата за основање и  работа на 

банката, со што се отпочнува постапка за стечај или ликвидација, и која е 

воедно и најстрогата и последна мерка кон некоја банка.   

 Регулативната функција, пак се состои од пропишување на 

супервизорски и прудентни практики, кои финансиските институции во земјата 

се приморани да ги почитуваат. Со тоа, се обезбедува заштита на 

финансискиот систем од потенцијална нестабилност, уште во фазата на 

основање на финансиските институции. Креирањето на регулативната рамка, 

исто така помага да се следат и почитуваат одредени принципи, правила и 

однесување на банките, откако истите се основани и почнале со работа. 

Секако, супервизорската улога на НБРМ не престанува штом една банка е 

основана и почнала со работа. Напротив, оваа функција уште повеќе доаѓа до 

израз откако банкарската институција започнала со работа, со оглед на фактот 

дека при работењето, банките редовно преземаат одреден ризик. Оние 

критериуми кои се потребни за добивање на дозвола за основање на банка, 

кои се наведени во Законот за банки, потребно е да се исполнуваат и во текот 

на целокупното работење и постоење на банката.  

Во текот на годините, Народна банка на Република Македонија 

продолжуваше со активности насочени кон натамошно унапредување и 

зајакнување на регулативната рамка за прудентно банкарско работење. Уште 

во втората половина на 1990-тите години се донесоа клучните системски 

закони, со кои се регулира банкарското работење, како Законот за банки, 

Законот за девизно работење, и Законот за платен промет. Со овие закони, се 

влијаеше на улогата и функциите на Народната банка, поради што, се наметна 

потреба за усогласување на Законот за НБМ со овие закони. Од друга страна, 

пак, со потпишувањето на Спогодбата за стабилизација и асоцијација помеѓу 
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Македонија и Европската Унија, се презеде обврска за прилагодување на 

домашното законодавство со законодавствата на земјите членки на Унијата. 83  

Денеска, регулативната рамка на банкарската супервизија во државата 

се заснова на меѓународните супервизорски стандарди и Основните принципи 

за ефикасна банкарска супервизија издадени од страна на Базелскиот комитет 

за банкарска супервизија.  

Народната банка на Република Македонија има клучна улога во 

креирањето и одржувањето на стабилноста на банкарскиот сектор и во таа 

насока, во градењето на систем на управување со кредитниот ризик и другите 

ризици со кои е соочено банкарското работење во нашата земја. Таа нејзина 

улога е утврдена и со внатрешната организациона поставеност на Народната 

банка во чии рамки е сместена супервизорската функција, со основна цел, 

следење на работењето на банките и преземање мерки за заштита од 

предимензиониран кредитен и друг вид банкарски ризик.  

Со оглед на фактот дека НБРМ, како и секоја централна банка, се 

занимава со монетарна регулација, таа ја регулира и стапката на задолжителна 

резерва, како начин на контрола врз понудата на пари. Задолжителната 

резерва, како инструмент за монетарно регулирање базира на системот на 

просечно издвојување на парични средства од страна на банките и 

штедилниците на сметка кај Народната банка на Република Македонија, во 

износ кој го определува токму НБРМ. Стапката на задолжителна резерва во 

Македонија изнесува 10 %.  

 

 

 

 

 

                                                           
83 НБРМ, Извештај за банкарската супервизија и банкарскиот систем на Република Македонија во 2002 

година, Скопје 2003 
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3.7. Супервизија на комерцијалните банки во Република 

Македонија 

 

Супервизијата е тесно поврзана со регулацијата, но овие два поима 

означуваат различни нешта.84 Всушност, со регулацијата се донесуваат 

законски и подзаконски прописи, акти што се однесуваат на различни аспекти 

на банкарското работење, како што се големината на капиталот, 

организациската структура на банките, активностите кои банките можат да ги 

извршуваат, управувањето со ризиците и слично. Додека, со супервизијата се 

врши надзор на работењето на банките со цел да се оцени нивната сигурност, 

стабилност, како и да се процени дали тие ги почитуваат поставените 

регулативни правила. Регулацијата и супервизијата се поврзани во смисла на 

тоа дека се извршуваат од страна на истата институција-Централната банка, 

која ги носи регулативните правила и принципи, а потоа врши перманентен 

надзор за да увиди дали банките ги почитуваат истите.  

Банкарската супервизија како концепт во Македонија се појавила во 

втората половина од 1992 година, во времето кога банкарскиот систем почна 

да се реформира, т.е. трансформира во пазарно ориентиран банкарски систем. 

Дотогаш функционирале т.н. инспекциски контроли, кои биле заменети со 

супервизорска контрола и стандарди за работењето на банките и 

штедилниците во државата.  

Во овој период од историјата, она што била главна преокупација на 

монетарните власти, било извршување на една коренита реформа која би ги 

опфатила стопанската и монетарно-кредитната и банкарската сфера.85 Овој 

период бил, многу разбирливо, голем предизвик за монетарните власти. 

Имено, потребно било донесување на основните закони за регулирање на 

банкарското работење: закон за Централната банка, закон за банките и другите 

финансиски организации, закон за санација и реструктуирање на банките, 

закон за финансиско работење, закон за сметководство, закон за хартии од 

                                                           
84 Проф.Др.Горан Петревски, “Управување со банките”, Скопје 2008, стр.58 
85 Проф. Др.Љубе Трпески- “Банкарство и банкарски системи ”, Скопје 2009, стр.436 
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вредност и закон за платниот промет. Секако, потребно било новите закони да 

соодветствуваат и кореспондираат со законите што ја регулираат оваа сфера 

во земјите со пазарна економија, а особено со законите од земјите на 

Европската економска заедница, кон која сеуште се стремиме. Во 

извршувањето на супервизорската функција, НБРМ денес применува низа 

супервизорски стандарди кои се базираат на меѓународните стандарди и 

практики, воспоставени од страна на Базелскиот комитет за банкарска 

супервизија.  

Банките се должни, при извршувањето на своите активности да ги 

почитуваат пропишаните супервизорски стандарди, кои имаат за цел 

ограничување на банкарските ризици. Основните супервизорски стандарди за 

работењето на банките, коишто се прифатени и воспоставени од страна на 

НБРМ, произлегуваат од препораките дадени од страна на Базелскиот комитет 

за банкарска супервизија и Европските Директиви. Како позначајни 

супервизорски стандарди може да се издвојат:  

 Адекватноста на капиталот, односно одржувањето на адекватно 

ниво на капитал кое ќе овозможи покривање на ризиците на кои се 

изложени банките во текот на своето работење. Стапката на 

адекватност на капиталот, како однос помеѓу сопствените 

средства и ризично пондерираната актива, не смее да биде 

пониска од 8%. 

 Критериуми за класификација на активните билансни и 

вонбилансни ставки, според степенот на нивната ризичност и 

вршење на исправка на вредност, односно издвојување на 

посебна резерва за обезбедување од потенцијалните или 

настанатите загуби 

 Лимити на изложеност како однос помеѓу вкупните билансни и 

вонбилансни побарувања спрема лице и со него поврзаните лица, 

вложувањата во хартии од вредност издадени од тоа лице и 

капиталните вложувања во тоа лице и сопствените средства на 

банката 

 Лимити за изложеност спрема валуниот ризик и начинот на 

управување 
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 Лимити за ограничување на вложувањата на банка во земјиште, 

згради, опрема и капитални делови 

 

Супервизијата на комерцијалните банки во Република Македонија се 

врши од страна на НБРМ, која ја оценува стабилноста, сигурноста, ризичноста 

и усогласеноста на работењето на банките со прописите. Со супервизијата, 

НБРМ ја оценува усогласеноста на работењето на банките и штедилниците со 

прописите и супервизорските стандарди. Посебен акцент се става на 

квантификација и следење на изложеноста на банките на различни видови 

ризици, како што се кредитниот, ликвидносниот, оперативниот, валутниот и 

други ризици. Всушност, со банкарската супервизија се оценува соодветноста 

на воспоставените процедури и системи од страна на банките кои се користат 

за идентификување, следење, и контрола на ризиците, усогласеноста со 

прописите на контролираните банки, оцена на системот на воспоставените 

внатрешни контроли, и ефикасноста на корпоративното управување.   

Основната цел на Народна банка на Република Македонија при 

извршувањето на супервизорската функција е одржување на сигурен и 

стабилен банкарски систем и заштита на интересите на штедачите и другите 

кредитори кои имаат вложено сопствени средства во банките. Супервизорската 

функција Народната банка на Република Македонија ја остварува преку:86  

 Перманентно вонтеренско следење на работењето на банките со 

прибирање и анализа на извештаите и податоците кои се 

доставуваат до НБМ 

 Непосредна целосна или делумна контрола која се извршува во 

самите банки, односно контрола на нивното работење со 

непосреден увид во нивната документација и во воспоставените 

системи и процедури  

 Одржување контакти со членовите на органите на банката и со 

ревизорското друштво 

                                                           
86 http://nbrm.mk/default.asp?ItemID=616B3B56A9FE374A93A32B31DF6560C6 

http://nbrm.mk/default.asp?ItemID=616B3B56A9FE374A93A32B31DF6560C6
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 Соработка и размена на информации со други супервизорски 

органи.  

 

Во рамките на теренската супервизија, Народната банка на Република 

Македонија прави проценка на системот за внатрешна контрола и на 

адекватноста на техничката, организациската и кадровската екипираност на 

банките за одговор на предизвиците наметнати од засилената кредитната 

активност на банките. Имајќи ја предвид динамиката на кредитните пласмани, 

особено кредитната експанзија пред финансиската криза, НБРМ со посебно 

внимание го следи начинот на кој банките управуваат со кредитниот ризик, 

особено во доменот на кредитирањето на физичките лица, каде кредитната 

експанзија е доста нагласена.  

 

 Народната банка на Република Македонија, во рамките на својата 

супервизорска функција, ги има и следните надлежности:87  

 Да утврдува обврски на банките и штедилниците да држат посебна 

резерва на ликвидност 

 Да утврдува кога некоја банка е неликвидна, и да покрене постапка за 

ликвидација, т.е.стечај 

 Да врши контрола на пласманите на банките и да го оценува степенот на 

ризичност на пласманите 

 Да пропишува мерки за отстранување на неправилностите во 

работењето на банките и штедилниците, освен преку горенаведените 

мерки, и преку: 

 Сменување на раководните лица на банката или 

штедилницата 

 Укинување на некои филијали или претставништва 

 Привремено запирање на кредитирањето на определени 

основачи 

                                                           
87 Проф. Др. Љубе Трпески, “Банкарство и банкарски системи”, Скопје 2009, стр. 286 
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 Запирање на давањето на кредити, на определен период, за 

сите коминтенти 

 Отпишување на побарувањата кога за тоа ќе стекнат со 

закон утврдени услови 
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4. Финансиски индикатори на работењето на комерцијалните 

банки 

 

За да се објасни и разбере работењето и функционирањето на 

комерцијалните банки, потребно е да се увиди структурата на нивните биланси. 

За разлика од билансите на нефинансиските компании, главната актива на 

депозитните институции се кредитите, а нивна главна пасива се депозитите. 

Всушност, депозитните институции како комерцијалните банки нудат кредити и 

прифаќаат депозити од нефинансиските компании, додека нефинансиските 

компании земаат кредити и даваат депозити на депозитните институции.  

Комерцијалните банки, како предмет на мој интерес, поради 

специфичните карактеристики кои ги поседуваат и нивната деликатна улога во 

секоја економија, се особено интересни и при анализирањето на начинот на 

нивното функционирање. Тие несомнено претставуваат столбови на 

финансиските системи во многу земји, играјќи улога на финансиски 

посредници, но не треба да се испушти фактот дека тие, при своето работење, 

се соочуваат со голем број на ризици, кои не се специфични за останатите 

видови на институции. Секако, треба да се имаат предвид разликите помеѓу 

комерцијалните банки во високоразвиените економии и оние во земјите во 

транзиција, како нашава, и во нискоразвиените земји. Најзначајната разлика се 

вонбилансните активности кои банките ги вршат во високоразвиените земји, 

финансиските иновации и финансискиот инженеринг со кој се занимаваат, и 

секако огромната побарувачка за нивните хартии од вредност на развиените 

пазари на капитал. Сепак, без оглед на развиеноста на економиите во кои 

стопанисуваат, банките во суштина се соочуваат со истите видови на ризици во 

нивното работење.  
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4.1. Видови ризици на финансиските институции 

 

Несомнено, делотворното управување со ризиците на финансиските 

институции е клучно за нивно успешно работење. Дури, не би било погрешно и 

да се каже дека главната работа на финансиските институции е токму 

управувањето со ризиците. Општоприфатено правило е дека ризикот го следи 

приносот, па така и во овој случај, и комерцијалните банки кои преземаат 

поголеми ризици во своето работење, имаат и поголеми профити. Како 

резултат на ова, менаџерите на секоја банка посветуваат прилично многу 

време за разбирање и управување со различните ризици со кои се соочува 

нивната финансиска институција. Регулативата бара од комерцијалните банки 

да воспостават систем за управување со сите видови ризици, како и 

периодично да вршат стрес тестови, со кои би ги утврдиле ефектите од разни 

неповолни влијанија врз финансиската состојба.88  Во процесот на управување, 

контрола и следење на ризиците, вклучени се највисоките органи на 

управување на банките, а со тоа се потврдува исклучителната важност на 

разбирањето на ризиците. Делотворното управување со сите видови ризици на 

банките, вклучувајќи ја и нивната интеракција, ги одредуваат способноста за 

долгорочен опстанок и просперитетот на модерните банки. Во основа, постојат 

10 типови на ризик со кои се соочуваат финансиските институции, меѓутоа 

треба да се има предвид дека тие дејствуваат меѓусебно еден на друг:  

1. Кредитен ризик. Тој го претставува ризикот дека должниците нема 

навреме да ги отплатуваат нивните кредити според однапред 

договорените услови. Доколку банките не управуваат со кредитниот 

ризик, тие се соочуваат со пропаст, и затоа, тие настојуваат да ја 

намалат ризичната изложеност преку собирање на доволно 

информации за кредитобарателите, најчесто преку кредитна анализа, 

надгледување на должниците, како и долгорочни врски со 

клиентите89. Исто така, потребно е банките да ги усогласуваат 

рочната структура на кредитите со рочната структура на депозитите. 

                                                           
88 Проф.Др.Горан Петревски, “Управување со банките”, Скопје 2008, стр. 104 
89 Проф.Др. Михаил Петковски, “Финансиски пазари и институции”, Скопје, 2009, стр. 296 
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Сепак ниту една од овие мерки не може во целост да го елиминира 

кредитниот ризик, секоја само го ублажува. Основен принцип во 

банкарскиот менаџмент е дека кредитниот ризик се намалува со 

диверзификација на банкарското портфолио. Затоа банките обично го 

диверзифицираат својот кредитен ризик, со поголем број помали 

изложености кај што пошироко портфолио на должници. Банките 

менаџираат со овој ризик на начин што вршат специјализација во 

кредитирањето, мониторинг и спроведување на рестриктивните 

клаузули, доколку не се почитува договорот, колатерали и 

обезбедување за секој кредит, како и долгорочни врски со клиентите.  

2. Ликвидносен ризик. Тој ја покажува способноста на банките да 

обезбедат доволно парични средства, во случај депонентите да 

сакаат да си ги повлечат средствата, а во исто време, да можат да ја 

задоволат побарувачката за кредити од страна на кредитоспособните 

клиенти. Овој ризик е поврзан со опасноста банката во некој иден 

период да се најде во ситуација кога нема да може да ги отплаќа 

своите обрврски, а банките се посебно чувствителни на овој ризик, 

затоа што и најмали проблеми со ликвидноста можат да водат до 

нагло губење доверба на долгогодишните клиенти во банката, а и 

воопшто во финансискиот систем. Банките постојано се соочуваат со 

репутациски ризик, кој веднаш може да доведе и до ликвидносен 

ризик. Имено, доколку депонентите колективно решат да повлечат 

повеќе средства отколку што банката во моментот поседува (најчесто 

поради информација дека банката не е во добра финансиска 

положба, или дека има соодветни ликвидносни проблеми), банките 

можат да се најдат во незавидна положба, и во одредени случаи, и да 

банкротираат. Ликвидносниот ризик на банките е проблем на 

солвентноста и може да предизвика стечај. Ваквиот проблем се 

решава со држење на поголеми износи на резерви, готови пари, пари 

на својата сметка и со депозити во други банки, кои пак ја намалуваат 

профитабилноста на банката, бидејќи носат многу мал принос и затоа 

банките ги сведуваат на најниско можно ниво. Со ликвидносниот 

ризик банката се справува преку држење на краткорочни финансиски 

инструменти, кои лесно се претвораат во пари без големи загуби, а во 
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крајни случаи, и преку позајмување од други банки или од 

централната банка.  

3. Ризик од промена на каматните стапки, или каматен ризик се 

јавува кога промените во каматните пазарни стапки предизвикуваат 

флуктуации на банкарските профити. Каматниот ризик покажува колку 

каматните приходи и расходи на банката реагираат на промените на 

пазарните каматни стапки. Ова може да се објасни преку 

неускладените рочности на активата и пасивата на банката. Обично, 

банките настојуваат да се справат со овој ризик преку ускладување 

на рочностите на активата и пасивата, и тоа се потврдува дека е 

најдобрата политика за елиминирање на ризикот. Сепак, со 

намалување на овој ризик, и со ускладување на рочностите на 

средствата и обврските, доаѓа до намалување на профитабилноста 

на банката. Ова може да се објасни со ефектот на промените на 

каматните стапки врз вредноста на банкарските средства и обврски: 

кога пазарните каматни стапки ке пораснат, се намалува сегашната 

вредност на заемот. Банките се особено погодено кога тие прибираат 

средства преку кусорочни депозити, за да финансираат кредити или 

да инвестираат во хартии од вредност со подолг рок на доспевање. 90  

4. Пазарен ризик. Се јавува кога финансиската институција активно 

тргува со својата актива и пасива, наместо да ги држи за долгорочни 

инвестиции, финансирање или заштита од ризик. Пазарниот ризик е 

тесно поврзан со валутниот и ризикот од промена на каматните 

стапки. Меѓутоа, тој додава една нова димензија на ризикот: активно 

тргување.91 Имено, пазарниот ризик е инкрементален- растечки ризик 

кој го создава финансиската институција кога ризикот од промена на 

каматните стапки и валутниот ризик се комбинираат со стратегијата 

на активно тргување, особено онаа која опфаќа тргување на краток 

рок, како еден ден.   

5. Вонбилансен ризик. Како еден од највпечатливите трендови во 

современото банкарство, се јавува се поголемата застапеност и 

забрзаниот раст на вонбилансните активности на банките, а со тоа и 

                                                           
90 Проф.Др.Михаил Петковски, “Финансиски пазари и институции”, стр. 292 
91 Anthony Sauders, Marcia Millon Cornett, “Financijska trzishta i  institucije”, Zagreb 2006, p.533 
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вонбилансниот ризик. Вонбилансните активности на банките влијаат 

на идниот изглед на билансите на банката, со оглед на тоа дека тие 

ги опфаќаат создавањето на потенцијална актива и пасива кои имаат 

можност за потенцијално инкорпорирање во самите биланси во 

иднина. Токму затоа вонбилансниот ризик се дефинира како ризик на 

банките како резултат на активностите со потенцијалната актива и 

пасива.    

6. Валутен ризик, или девизен ризик, ги одразува ефектите од 

промената на девизните курсеви врз добивката на банката, како и врз 

вредноста на нејзините средства и обврски. Секако, банката е 

изложена на овој вид на ризик само доколку има ставки во својот 

биланс коишто се изразени во странска валута, а во овој период на 

глобализација, речиси сите банки имаат ставки во странска валута, и 

се изложени на девизен ризик. Па дури и оние банки кои воопшто 

немаат странски клиенти, имаат домашни клиенти кои работат со 

странски клиенти.  

7. Државен ризик. Политичкиот ризик во странска или домашна земја е 

голема грижа за банкарите. Ако банките се изложени на позајмување 

на странска земја, тие би сакале да ги одредат ефектите од 

политичката ситуација, како и волјата на земјата да си го отплати 

долгот. При анализирање на државниот ризик, се земаат предвид 

повеќе варијабли, како промената на владиниот режим, политичката 

легитимност и внатрешните или надворешни вооружени конфликти. 

Политичкиот ризик не е единечен феномен кој може да се измери со 

единечна варијабла.  

8. Технолошки ризик. Овој ризик во последнава деценија наиде на 

прилично голема загриженост од менаџментот на комерцијалните 

банки. Според одредени класификации и автори, спаѓа во истата 

група како и оперативниот ризик. Според Банката за меѓународни 

порамнувања (BIS), тој се дефинира како директна или индиректна 

загуба која е резулат на неадекватни или прекинати внатрешни 

процеси, луѓе или системи, или пак надворешни случувања.92 

                                                           
92 www.bis.org 
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Технолошките иновации предизвикуваат најголеми грижи на 

финансиските институции. Имено, во последниве две децении, а во 

последниве неколку години и во Македонија, присутен е трендот на 

иновации во банкарскиот сектор, почнувајќи од електронското 

банкарство, можноста клиентите да си го проверуваат салдото на 

својата сметка на интернет, па дури и да вршат трансакции, што за 

банката претставува потенцијален технолошки ризик, во случај 

опремата да се соочи со одредени проблеми. Сепак, напредните 

технологии им нудат многу погодности на банките, како намалување 

на оперативните трошоци, зголемување на профитот, зголемување 

на клиентелата, и можност за користење на економија од обем. 

Технолошкиот ризик се јавува кога инвестициите во технологија не ја 

даваат планираната заштеда на трошоци преку економија на обемот. 

Најчесто, ова се случува поради вишок на капацитети, застарена 

технологија, и организациска неделотворност, која пак е честа појава 

во случај на многу големи банки. Технолошкиот ризик резултира во 

големи загуби во конкурентниот сектор, и води кон долгорочна 

пропаст. Затоа, во последниве неколку години особено внимание се 

придава на управување со овој ризик.  

9. Оперативен ризик. Оперативниот ризик ја претставува веројатноста 

банката да претрпи одредени штети поради несоодветни внатрешни 

политики и процеси и вработени, или поради надворешни настани 

како виша сила. Според Saunders93, тој е ризик дека постоечкиот 

технолошки состав или поддршката на постоечкиот систем (back 

office) можат да се расипат, или лошо да функционираат. Тој се 

состои во опасноста банката да претрпи загуба заради технички 

проблеми, како софтверски грешки, прекин во снабдувањето на 

електрична енергија, проблеми во компјутерските системи, но и 

опасност поради внатрешни фактори. 94 Имено, доколку во банката не 

постојат соодветни процедури за работа, соодветна поделба на 

работата и системи за контрола на вработените, може да дојде до 

ненамерна или намерна грешка на вработените, кои ќе бидат со 

                                                           
93 A.Saunders, M.M.Millon, “Financijske trzishta i institucije”, Zagreb 2006, p.540 
94 Проф.Др.Горан Петревски, “Управување со банките”, Скопје 2008, стр. 110 
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сериозни последици врз банката. Обезбедувањето на просториите на 

банката и нејзините банкомати, опасноста од грабеж од надворешни 

лица, и несоодветните процедури при преносот на готови пари 

претставуваат оперативен ризик. Овој ризик многу тешко се мери, 

имајќи ги предвид се посложените организациски структури на 

банките, се пошироките деловни мрежи, и нивната зависност од 

информатички и телекомуникациски услуги.   

10.  Ризик од несолвентност. Овој ризик ја претставува веројатноста 

банката да нема доволно капитал за да дејствува за покривање на 

изненадното намалување на вредноста на својата актива во однос на 

својата пасива. Една банка е технички несолвентна ако пазарната 

вредност на нејзините средства е помала од вредноста на нејзините 

обврски, и со тоа, средствата не се доволни да ги покријат обврските, 

што доведува до негативна пазарна вредност на капиталот. Со оглед 

на тоа дека капиталот на банката служи за покривање на загубите од 

работењето, поголемиот капитал на банките им овозможува повеќе 

загуби пред банката да стане несолвентна. Овој ризик, не е посебен 

вид на ризик, туку претставува синтеза на сите ризици со кои се 

соочува банката. Со други зборови, колку повеќе ризици презема 

банката, толку повеќе се зголемува и ризикот од несолвентност.  
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Ризици со кои се соочуваат финансиските институции

Кредитен ризик- ризик од неплаќање на ветените парични текови од 

кредитите и хартиите од вредност од финансиските институции

Ризик на ликвидноста- ризик од нагло и неочекувано подигање на 

депозитите може да резултира во ликвидација на активата во краток 

временски период по ниски цени

Ризик од промена на каматните стапки- ризикот со кој се соочува 

банката во случај на рочна неусогласеност на нејзината актива и пасива 

во услови на промена на каматните стапки

Пазарен ризик- ризик кој настанува при промена на каматните стапки, 

девизните курсеви и останатите цени на активата

Вонбилансен ризик- ризик на финансиската институција како резултат 

на нејзините вонбилансни активности

Валутен ризик- ризик дека промената на курсот би можела да влијае 

врз вредноста на активата и пасивата на финансиската институција 

деноминирани во странска валута 

Државен ризик- ризик од прекин на плаќањата од странските партнери 

поради владата или други политички ентитети во земјата

Технолошки ризик- ризикот дека инвестициите во напредна 

технологија нема да вродат со соодветен плод и нема да ги остварат 

очекуваните заштеди на средства

Оперативен ризик- ризик дека постоечката опрема и технологија нема 

добро да функционираат, дека можно е да дојде до проблеми кои ќе 

влијаат врз активностите на финансиската институција, и/или ризик од 

виша сила како поплава или ураган

Ризик од несолвентност- ризик дека финансиската институција нема 

да има доволно капитал за покривање на изненадно намалување на 

вредноста на својата актива во однос на својата пасива

 

ИЗВОР: A.Saunders, M.M.Cornett, “Financijska trzishta i institucije”, Zagreb 2006, p.527 
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4.2. Финансиска анализа на комерцијалните банки 

 

Банкарските менаџери ги користат истите модели и анализи на 

финансиската состојба како и корпоративните финансиски менаџери, со таа 

разлика што производите се различни- банките нудат кредитни услуги. Цената 

на производите кои ги нудат банките е определена од ризикот и можностите 

(веројатноста) за поврат на средствата. Овие карактеристики се утврдени со 

одлуките на самите банкарски менаџери. Одлуките за инвестирање во 

средства на банките го детерминираат кредитното портфолио и портфолиото 

на другите средства на банката. Всушност, банкарските финансиски 

аналитичари ја утврдуваат индиректно и цената на акциите на банката, преку 

одредување на профитабилни инвестициони проекти, со помош на кои цената 

на акциите ќе расте. Секако, цената на акциите на банките се утврдени и од 

голем број други екстерни фактори, како економските услови, побарувачката на 

пазарот, политичкото опкружување и законската легислатива.   

Освен тоа што банките имаат поразлични услуги и производи кои ги 

нудат, тие се разликуваат од компаниите и во финансиските извештаи, и 

елементите кои тие ги содржат. Финансиската анализа на банките се врши 

преку комплетна анализа на билансите на банките, кои даваат широки 

можности за анализа и на страната на активата, и на страната на пасивата.95 

Билансите на банките се разликуваат од билансите на било кои други 

компании, со оглед на различните услуги и производи кои ги нудат. Билансот 

на состојба на комерцијалните банки се состои од листа на изворите на 

фондовите на банката (нејзините обврски), и употребата (алокацијата) на тие 

фондови (средства).96 Билансот на банката претставува нејзино огледало во 

кое може да се анализира нејзиното работење, како на полето на прибирање 

на депозитите, така и на полето на пласирањето кредити.   

 

 

                                                           
95 Проф.Др.Љубе Трпески, “Банкарство и банкарски системи”, Скопје 2009, стр. 333 
96 Мишкин Ф.,”Економија на пари, банкарство и финансиски пазари”, Скопје, Магор, 2010, стр.219 
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Притоа,  

 

ВКУПНИ СРЕДСТВА= ВКУПНИ ОБВРСКИ + КАПИТАЛ 

 

Банките остваруваат профити преку наплаќање камата на 

средствата што ги поседуваат- хартиите од вредност и заемите-

поголема од трошоците на нивните обврски. 

Како средства на комерцијалните банки, т.е. употреба на 

средствата коишто банките ги мобилизираат се: 

 Кредити. Кредитите се една од најважните ставки во билансот 

на банките, и тие спаѓаат во средства, бидејќи, пред се 

претставуваат побарувања од должниците. Тие заземаат од 50-

80% од вкупните средства на банките.97 Тие се најголемиот 

извор на приходи на банките, но секако и најголемиот извор на 

ризици. Кредитите се помалку ликвидна категорија, и кај нив 

постои најголема веројатност за неисполнување на обврските 

од страна на должникот. Поради тоа, банките остваруваат 

највисоки приноси токму на кредитите.  

 Парични средства. Во оваа категорија спаѓаат готовите пари во 

благајните на банката, парите на сметката на банката и 

депозитите кај централната банка. Секако, сите банки се 

обидуваат овие средства да ги држат на одреден минимум, од 

причина што тие им носат многу мал принос.  

 Хартии од вредност. Дел од средствата, банките ги држат во 

различни хартии од вредност, со различни рокови на 

достасување, издадени од државата, општините или други 

приватни корпорации. Тие инвестираат во државни и 

благајнички записи, државни обврзници, како и корпоративни 

хартии од вредност. Тие го бираат овој начин за чување на дел 

                                                           
97 Проф.Др.Горан Петревски, “Управување со банките”, Скопје 2008, стр. 65 
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од своите средства од причина што на овој начин добиваат 

приходи, а од друга страна, како резерва за ликвидност, 

бидејќи ваквите хартии од вредност се прилично ликвидни и со 

доброразвиени секундарни пазари. Токму затоа, овие хартии 

од вредност се нарекуваат секундарни резерви.  

 Депозити кај други банки. Доколку банката држи одредени 

депозити во други домашни или странски банки, таа може да 

располага со нив во секое време, а особено доколку има 

ликвидносни проблеми. Ова е еден аспект на системот наречен 

кореспондирачко банкарство.   

 Резерви. Овде, најчесто се мисли на законската обврска на 

банките за чување на задолжителна резерва.  

 Физички капитал (фиксни средства). Физичкиот капитал, или 

фиксните средства ги сочинуваат недвижностите (деловната 

зграда, просториите на експозитурите на банката), опремата и 

другиот имот со кој банката зголемуваат трошокот на банката, 

но се неопходни за нејзино функционирање, па затоа банките 

се повеќе настојуваат да ги минимизираат, најчесто со 

изнајмување на деловните простории на банката.  

 Други (нематеријални) средства. Во оваа категорија спаѓаат и 

вложувањата во други трговски друштва, вложувања во 

подружници, заеднички вложувања, гудвил, патенти и други 

нематеријални средства.  

 

Како обврски на банките, или извори на средства се јавуваат: 

 Трансакционите депозити.98 Тоа се депозити, или чековни сметки, 

со кои сопствениците можат да вршат и плаќања.  

 Нетрансакциони депозити. Овие депозити на населението, 

финансиските институции и приватниот сектор се главен извор на 

средства за банките. Овие депозити заработуваат камата, и не се 

употребуваат за плаќања. Тука спаѓаат штедната книшка и 
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различните типови на временски депозити. Депозитите заземаат 

околу 70-80% од вкупните извори на средства.99 Токму како што и 

претходно е образложено, банките ги користат депозитите за да 

можат да им понудат кредити на кредитноспособните клиенти, па 

затоа депозитите како обврски, а кредитите како средства 

заземаат најголемо учество во банкарските биланси. 

 Долгорочни обврски. Како долгорочни обрски на банките се 

сметаат орочените депозити  на период над 1 година, издавањето 

на акции и обврзници, и долгорочните кредити добиени од 

странство, за кои комерцијалните банки во нашата земја се 

особено познати.  

 Заеми. Банките обезбедуваат средства преку позајмување од 

централната банка, други банки или нефинансиски корпорации.  

 Издадени хартии од вредност. Оваа ставка спаѓа во долгорочни 

обврски на банките, и најчесто банките издаваат акции или 

обврзници, а понекогаш и сертификати за депозит, и други 

вредносни хартии, кои ги користат како извор за финансирање од 

пазарот на капитал.  

 Банкарски капитал. Последна ставка на пасивата на 

комерцијалните банки е банкарскиот капитал, или уште попознат 

како нето вредност на банката, кој се добива како разлика меѓу 

вкупните средства и вкупните обврски на банката. Капиталот ги 

прикажува трајните извори на средства, односно оние кои банката 

нема обврска да ги врати, и затоа се вели дека капиталот на 

банката ја следи судбината на банката до крај, до нејзиното 

постоење. Значењето на оваа ставка може да се истакне со 

самиот факт дека тој е меѓународно регулиран. Со Базелската 

спогодба, висината на капиталот е всушност лимитирачки фактор 

за кредитната експанзија на банките, односно одржувањето на 

стапката на адекватност на капиталот на 8% е најголем заштитник 

на солвентноста на банките.100 Капиталот се дели на примарен и 

секундарен. Во категоријата примарен капитал се наоѓаат 

                                                           
99 Проф.Др.Горан Петревски, “Управување со банките”, Скопје 2008, стр.67 
100 Проф.Др.Љубе Трпески, “Банкарство и банкарски системи”, Скопје 2009, стр. 342 
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обичните акции, преференцијалните акции и задржаната 

(акумулирана) добивка, додека во секундарен капитал спаѓаат 

добиените долгорочни кредити и средствата прибрани со емисија 

на вредносни хартии. Кај нас, со одлуката за методологијата за 

утврдување на адекватноста на капиталот, како основен капитал 

се смета: номиналната вредност на обичните и некумулативните 

приоритетни акции, резервите и задржаната нераспоредена 

добивка. 101Интересно кај капиталот, е тоа што тој никогаш неможе 

да се повлече и ја дели судбината на банката, до крајот на 

нејзиното постоење. Со други зборови, капиталот е најважната 

финансиска категорија врз која паѓа севкупниот ризик од 

работењето на банките.102 

 

За разлика од корпорациите, депозитните институции, во кои спаѓаат и 

комерцијалните банки, се единствени институции кои нудат специјализирани 

услуги за своите клиенти, но и кои се под толку силна регулативна рамка. 

Поради нивната улога и во спроведување на монетарната политика, тие се 

специфични и во поглед на активата и пасивата со која располагаат. Имено, 

банките располагаат со малку материјални средства (згради, опрема, 

материјали), и нивниот имот се сведува претежно на финансиски средства, и 

тоа ги разликува од другите компании. Меѓутоа, како и секоја профитна 

институција, крајната цел на секоја комерцијална банка е висока вредност на 

нејзината акција103, односно максимирање на богатството на акционерите.   

Под терминот финансиска анализа се подразбира детална анализа на 

финансиските извештаи: билансот на успех, билансот на состојба, и извештајот 

за готовинските текови. Како и секое друго правно лице, така и комерцијалните 

банки водат сметководствени извештаи кои ги отсликуваат нивните активности 

во одреден временски период. Со помош на финансиските извештаи, може да 

                                                           
101 НБРМ, „Измени на Базелската капитална спогодба (воведување на Базел 3) и прелиминарни проценки 

за нивното влијание врз адекватноста на капиталот на банките во Република Македонија”, Скопје, 

ноември 2010 
102 Ставревски Зоран -“Каматната политика во Република Македонија”, работни материјали (раб. 

Материјал бр. 3), НБРМ 

 
103 Anthony Saunders, Marcia Millon Cornett, “Financijska trzishta I institucije”, str.365 
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се оцени големината и структурата на средствата со кои располага банката, 

нејзините обврски и капитал, како и успешноста, т.е. финансискиот резултат кој 

го остварува. 104 Преку финансиските извештаи, јавноста се информира за 

изворите на средства и нивната употреба од страна на банката. Овие извештаи 

претставуваат извор на различни информации за различни корисници. 

Акционерите и инвеститорите се интересираат за финансиската стабилност и 

финансиските резултати на банката, при донесување одлуки за своите 

инвестиции, додека пошироката јавност, а особено ситните штедачи, преку 

финансиските извештаи ја оценуваат сигурноста на своите средства во 

банката, и воедно вршат споредба на банката со другите конкуренти на 

пазарот. Како корисници на информациите се јавуваат и надлежните државни 

институции, при одредување на данок. Освен извор на финансиски 

информации за надворешната јавност, финансиските извештаи нудат бројни 

информации и на интерната јавност, како на пример на раководителите во 

банките, кои при донесувањето на одлуки се базираат на податоците добиени 

од тие извештаи. Поради информациите кои ги нудат, финансиските извештаи 

се идеални кандидати за проучување на работењето на комерцијалните банки.  

Токму поради ова, финансиските извештаи кај банките имаат посебна 

улога и значење, и се предмет на строга регулација од страна на Централната 

банка. Во Република Македонија, НБРМ како овластен регулатор и супервизор 

на комерцијалните банки, има поставено соодветни стандарди и упатства за 

изработка и содржина на финансиските извештаи на банките, како и 

методологија за нивната изработка, се со цел да се воспостави единствен 

модел на финансиско известување на банките.  

Врз основа на анализата на финансиските извештаи, последниве 

дваесетина години се користи CAMELS рејтинг системот за банките, кој 

претставува анализа на 6 фактори коишто се претставени под акронимот 

CAMELS, и тоа: адекватност на капиталот (capital adequacy), квалитет на 

активата (asset quality), квалитет на менаџментот (management quality), добивка 

(earnings), ликвидност (liquidity), и сензитивност на пазарен ризик (sensitivity to 

market risk). Супервизорните органи во секоја земја им назначуваат оцени на 
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банките за секој од овие 6 фактори, врз основа на голем број на критериуми, и 

оценките може да се движат од 1 (најдобра) до 5 (најлоша). Ако некоја банка 

има оцена околу или под 2, се смета за висококвалитетна финансиска 

институција, додека банки со оцена над 3 се сметаат за банки со недоволно 

задоволителни резултати и квалитет. Овој систем и помага на регулаторните 

органи да обратат внимание на оние банки кои се наоѓаат во неповолна 

положба. 105 Овој систем особено се користи од регулаторните органи во САД, 

поради фактот дека тој навистина ги опфаќа сите аспекти од работењето на 

банките.106 Во Македонија, супервизијата и оценувањето на банките според 

овој систем започна кон крајот на  1994 година и почетокот на 1995 година.  

 Финансиските извештаи на комерцијалните банки се доставуваат до 

регулаторите и акционерите 4 пати годишно. Најмногу финансиски 

информации за комерцијалните банки се добиваат преку двата најтемелни 

извештаи: билансот на состојба и билансот на успех. Овие два извештаи се 

практично нераскинливи, затоа секогаш треба да се анализираат заедно. Иако 

билансот на состојба ги прикажува средствата и обрските, а билансот на успех 

приходите и расходите, сепак, приходите на банките произлегуваат од 

нејзините средства (кредитите), а расходите на банката произлегуваат од 

нејзините обврски (депозитите). Затоа, се смета дека ставките од билансот на 

состојба предизвикуваат приходи и расходи во билансот на успех, и влијаат врз 

финансискиот резултат на банката.  

1. Билансот на успех (БУ) на комерцијалните банки ги покажува двете 

категории: приходи и расходи од целокупното работење, со цел да се 

утврди постигнатиот финансиски резултат - нето добивката или 

загубата на банката во одреден временски период. Според одредени 

теоретичари107, билансот на успех претставува резиме на 

профитабилноста на банката во одреден временски период.  Во 

последниве неколку децении, банките се повеќе се впуштаат и во 

вонбилансни активности, кои понекогаш создаваат приход, а 

                                                           
105 Lopez, A.Jose- “Using CAMELS System to monitor bank conditions”, Federal Reserve Bank of San 

Francisko(FRBSF), june 1999 

106 Петревски Горан, “Управување со банките”, Скопје 2008, стр. 120 
107 Bodie, Kane, Marcus, “Investments”, 2009, p.643 
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понекогаш загуби. Конкретно, билансот на успех на секоја 

комерцијална банка претставува преглед на сите приходи од камати, 

приходи од дивиденди, расходи од камати, приходи и расходи од 

провизии и надоместоци, општи и административни трошоци, 

трошоци за вработените, амортизација, нето добивка/загуба од од 

вложувања во хартии од вредност, курсни разлики и други 

оперативни приходи и расходи, сите тие систематизирани и 

класирани според одредени критериуми, а како резултат се добива 

добивката пред оданочување односно добивката за соодветниот 

период.  

За разлика од билансот на состојба, кој ја покажува состојбата на 

средствата, обврските и капиталот на банката во одреден ден, билансот 

на успех претставува финансиски извештај за сите приходи и расходи во 

одреден временски период.  

Билансот на успех го прикажува финансискиот резултат од 

работењето, кој претставува разлика помеѓу вкупните приходи и 

вкупните расходи на банката : 

НЕТО-ДОБИВКА = ВКУПНИ ПРИХОДИ – ВКУПНИ РАСХОДИ108 

 

Всушност, финансискиот резултат на банките е резултат на 5 

основни фактори109, и тоа: 

 Каматни приходи. Каматните приходи се првата ставка во 

билансот на успех кај комерцијалните банки, а приходите од 

камата и лизинг се најголем дел од оваа ставка. Тука исто така 

спаѓаат и каматите од хартиите од вредност во кои банката 

инвестирала, а најчесто каматите од дадените кредити се јавуваат 

како засебна ставка.  

 Каматни расходи. Голема ставка во билансот на успех се и 

каматните расходи, каде спаѓаат каматите на депозитите и другите 
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штедни сметки, каматите на позајмените средства, каматите на 

издадените хартии од вредност и издадените сертификати за 

депозит. 

Мерката каматен трошок може да се пресмета:110 

 

 

Каматен трошок=  

 

 

 

 Нето- каматен приход. Тој претставува разлика помеѓу 

приходите од камати и каматните расходи. Кај банките, ова најчесто 

претставува разлика помеѓу каматите кои банката ги наплаќа од 

дадените кредити и каматите кои таа ги плаќа на своите депоненти. 

Во зависност од средствата и обврските на банката, нето-каматниот 

приход може да биде осетлив на промени на каматните стапки. 

Доколку обврските на банката се променуваат повеќе отколку 

средствата, тогаш се смета дека банката има осетливи обврски 

(liability-sensitive), додека, банката има осетливи средства доколку 

нејзините обврски се менуваат побавно отколку нејзините средства, 

во услови на променливи каматни стапки. Изложеноста на нето-

каматниот приход може да се измери преку јазот на зрелоста на 

доларот (dollar maturity gap), кој ја претставува разликата помеѓу 

износот на средства кои се менуваат наспроти износот на обврски 

кои се менуваат под влијание на промената на каматните стапки, во 

даден временски период. Нето каматниот приход претставува битно 

оружје при проценката на способноста на банката да остварува 

профит и да го контролира ризикот од промената на каматните 

стапки. 111 Имено, поголемиот нето каматен приход, т.е. поголемата 

разлика помеѓу каматните приходи и каматните расходи на банката 

може да ја ублажи ризичната ситуација која би се појавила при 

                                                           
110 “Financijska tržišta i institucije“, M.Cornett, A.Saunders, Zagreb 2005, str. 392 

111 Anthony Saunders, M.Millon Cornett, “Finansijska trzishta I institucije”, Zagreb 2006, p.383 

Каматен трошок 

Вкупен оперативен приход 
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промена на каматните стапки, а по која најчесто доаѓа до намалена 

профитабилност на банката и потенцијален ризик од инсолвентност.   

 Некаматни приходи. Некаматните приходи ги опфаќаат сите други 

приходи кои банката ги остварува како резултат на сите билансни и 

вонбилансни активности, и тие стануваат се поважни при 

привлекувањето на нови солидни кредитобаратели и при 

привлекувањето на нови депозити. Оваа ставка станува се побитна 

ставка во биласните на банките, како резултат на се поголемо 

ангажирање на банките во вонбилансни активности.   

 Некаматни расходи. Ставките кои влегуваат во категоријата 

некаматни расходи се трошоци на банката за извршување на 

редовните активности, најчесто трошоци за вработените, и обично се 

доста поголеми од некаматните приходи. Тука спаѓаат трошоците за 

плати и другите погодности за вработените, трошоците на деловниот 

простор, и фиксните трошоци на банката (како амортизација, 

комуналии, и осигурувањето на депозитите). Оваа ставка може да се 

пресмета кога вкупните некаматни расходи ќе се поделат со 

вкупниот оперативен приход.  

 

Разликата помеѓу некаматните расходи и некаматните приходи се 

нарекува товар на банката112, затоа банките се заинтересирани за намалување 

на овие трошоци, се со цел да ја зголемат својата профитабилност.  

 

Збирот на каматниот и некаматниот приход го претставува вкупниот 

оперативен приход на банката и го претставува приходот на банката од сите 

нејзини извори. 

   

                                                           
112 Проф.Др.Горан Петревски, “Управување со банките”, Скопје 2008, стр.82 



111 
 

                                                      

1. Каматни приходи

2. Каматни расходи

3. Нето каматни приходи (1-2)

4. Некаматни приходи (нето)

5. Бруто приходи (3+4)

6. Оперативни расходи

7. Нето приходи (5-6)

8. Издвоена резерва 

9. Профит пред оданочување (7-8)

10. Данок на приходите

11. Профит по оданочување (9-10)

12. Распределена добивка

13. Задржан профит (11-12)  

 ИЗВОР: “Bankarstvo”, Milutin Cirovic, стр. 68 

Приходи од камати

Приходи од дивиденди

Расходи од камати

НЕТО ПРИХОДИ ОД КАМАТИ

Загуби поради обезвреднување на кредити

НЕТО ПРИХОДИ ОД КАМАТИ - ЗАГУБИ ПОРАДИ ОБЕЗВРЕДНЕТИ КРЕДИТИ

Приходи од провизии и надоместоци

Расходи од провизии и надоместоци

НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРОВИЗИИ И НАДОМЕСТОЦИ

Нето добивка/загуба од финансиски инструменти за тргување

Нето добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност

Нето добивка/загуба од курсни разлик

Трошоци за вработените

Општи и административни трошоци

Амортизација

Нето добивка/загуба од ревалоризација на недвижности под закуп

Други оперативни расходи

Други оперативни приходи

ДОБИВКА ОД РАБОТЕЊЕ

ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ

Данок од добивка

ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА  

ИЗВОР: Биланс на состојба за 2009 година на НЛБ Тутунска банка АД 

Скопје 

 

2. Биланс на состојба (БС) на комерцијалните банки претставува 

извештај кој дава информации за активата, пасивата и акционерскиот 

капитал на банката, односно за целокупната финансиска состојба на 
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банката. Во најголем број случаи, банките го користат 

книговодствениот концепт при изготвувањето на своите финансиски 

извештаи, односно сите ставки се со својата книговодствена или 

изворна вредност. Овој извештај дава статичка слика за 

финансиската состојба на банката, и за да се добијат подетални 

информации и поцелосна слика за банката, потребно е да се 

разгледуваат билансите на состојба од повеќе последователни 

години, за да се направи споредба. Затоа, најчесто во годишните 

финансиски извештаи на комерцијалните банки, податоците во 

билансите се дадени како за тековната така и за претходната година. 

Основна карактеристика на билансот на состојба е рамнотежата 

помеѓу двете страни, активата и пасивата. 113 

 Актива. Како ставки во активата на билансот на состојба кај 

комерцијалните банки се јавуваат: парични средства и сметки во 

централната банка, пласмани во, и кредити од банки, кредити и 

побарувања од комитенти, вложувања во хартии од вредност, 

вложувања во подружници, недвижности дадени под закуп, недвижности 

и опрема, нематеријални средства и останати средства. Активата на 

банките, главно, е составена од 4 главни подкатегории, и тоа: готовина, 

хартии од вредност, кредити и закупи и останата актива. Хартиите од 

вредност и кредитите ја претставуваат добитната актива на банката, 

додека готовината (благајничката готовина), депозитите кај Централната 

банка, депозитите во другите финансиски институции, и готовите пари во 

процес на собирање не и носат приходи на банката, но банката мора да 

ги држи за остварување на своите специфични функции.   

 

 Пасива.  

 Обврски. Обврски претставуваат позајмените извори на средства на 

банката. Како главни обврски на банките се јавуваат депозитите од 

комитентите, од другите банки, и обврските по кредити. Тука спаѓаат 

и издадените должнички хартии од вредност, обврските за данок на 

                                                           
113 Проф.Др.Сашо Арсов, “Финансиски менаџмент”, Скопје 2008, стр. 22 
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добивка, субординираните и останатите обврски (недепозитните 

извори на средства).  

 Депозити. Депозитите го опфаќаат најголемиот дел од обврските на 

банките, и тие можат да заземат дури и до 70-80% од вкупните 

извори на средства на банката. 114 Депозитите се делат на 2 вида: 

оние кои се отвораат за вршење на трансакции (трансакциски), и 

оние депозити чија примарна цел е штедење (орочени депозити). За 

банката, постабилни се орочените депозити, бидејќи тие се 

одликуваат со ниска еластичност во однос на промените на 

каматните стапки. Во пракса, тие сочинуваат поголем дел од 

депозитните извори, и тие се релативно подоминантни од 

трансакционите депозити. Имено, на крајот на 1993 година, во САД, 

штедните депозити сочинувале 68% од вкупниот депозитен 

потенцијал на банките, додека трансакционите депозити учествувале 

со 32 %, а во 2000та година, орочените депозити сочинувале 85 %, 

додека трансакционите депозити само 15 % од депозитните извори 

во САД. 115  

 Недепозитни извори на средства. Освен по пат на прибирање на 

депозити, банките можат да оформат свој финансиски потенцијал и 

преку задолжување кај други банки, кај централната банка или на 

финансиските пазари. Особено, издадените долгорочни хартии од 

вредност (обврзници, комерцијални записи) претставуваат додатен 

извор на финансиски потенцијал на банките.   

 Капитал и резерви. Капиталот на комерцијалните банки е посебна 

ставка во рамките на пасивата на билансот на состојба, и ги 

прикажува трајните извори на средства, т.е. средсвата што биле 

вложени од основачите-сопственици на банката.116 Овие средства 

банката нема обврска да ги врати, туку тие и остануваат на 

располагање се додека банката постои. Капиталот, сметководствено, 

претставува разлика меѓу средствата на банката и нејзините обврски. 

Во оваа категорија најчесто се сместуваат акционерскиот капитал, 

                                                           
114 Проф.Др.Горан Петревски, “Управување со банките”, Скопје 2008, стр.67 
115 Milutin Cirovic, “Bankarstvo”, Beograd 2001, p.148 
116 Проф.Др.Горан Петревски, “Управување со банките”, Скопје 2008, стр. 69 
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акционерската премија, задржаната добивка и останатите резерви. 

Акционерскиот капитал, согласно Законот за банки, е утврден како 

почетен капитал за добивање на дозвола за работа од НБРМ. 

Логично, со зголемување на обемот на работа на банката, и со растот 

на бројот на нејзините клиенти, следствено доаѓа и до раст на самата 

банка, и добивање на одредена репутација на пазарот. Акционерската 

премија е оној капитален вишок, односно разликата помеѓу 

книговодствената цена на акциите и нивната продажна цена. Во 

рамките на оваа категорија, спаѓаат и резервите, кои банката ги 

издвојува за покривање на тековни или потенцијални обврски. Тие 

произлегуваат од одредени договорни или законски обврски на 

банката, и тука спаѓаат ревалоризациска резерва, резерва од курсните 

разлики, резерва за покривање на општите банкарски ризици, законска 

и статутарна резерва итн.  

 

 Во активата на македонските банки преовладуваат кредитите на 

нефинансиските субјекти, со 55,1% во 2010 година, и вложувањата во 

хартии од вредност, кое зема замав во 2010 година, додека претходно 

доминираа пласманите кај останатите банки (со 31,2% во 2004 

година). Во нивната пасива, пак, апсолутно доминираат депозитите од 

нефинансиските субјекти, со 69,9% во 2010 година, потоа следат 

позајмиците, и капиталот и резервите на банките.  
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ИЗВОР: Извештај за банкарскиот систем и банкарската супервизија во 

Република Македонија за 2010 година, април 2011 
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Актива

Парични средства и сметки во централната банка

Пласмани во, и кредити во банки

Кредити и побарувања од комитенти

Финансиски средства за тргување

Вложувања во хартии од вредност

Вложувања во подружници

Вложувања во прифружени претпријатија

Недвижности дадени под закуп

Недвижности и опрема

Нематеријални средства

Одложени даночни средства

Останати средства

Пасива

ОБВРСКИ

Депозити од банки и други финансиски институции

Депозити од други комитенти

Обврски по кредити

Издадени должнички хартии од вредност

Посебна резерва за вонбилансни ставки

Обврски за данок од добивка (тековен)

Субординирани обврски

Останати обврски

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

Акционерски капитал 

Акционерска премија

Ревалоризациони резерви

Задржана добивка

Останати резерви  

Табела: Листа на ставки од активата и пасивата на комерцијалните 

банки 
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4.3. Други финансиски извештаи кај комерцијалните 

банки 

 

 

Освен традиционалните финансиски извештаи – билансот на состојба и 

билансот на успех, банките се должни да изработат и извештај за промени во 

капиталот и резервите (по што се разликуваат од корпоративните финансиски 

извештаи), и извештај за готовинските текови, со кои подетално ги објаснуваат 

ставките наведени во традиционалните финансиски извештаи.  

 

4.3.1. Извештај за промените во капиталот и резервите 

 

Во овој извештај банките ги наведуваат сите промени кај капиталната 

сметка за одреден временски период, вклучително и последната состојба на 

сметката. Извештајот почнува со приказ на состојбата на капиталот и 

резервите на банката, преземени од билансот на состојба, па затоа се смета 

дека овие два извештаи се нераскинливо поврзани. 117 

Тој дава многу корисни информации за акционерите, инвеститорите, 

регулаторните органи  и јавноста, бидејќи ги наведува сите промени во 

ставките од капиталната сметка, и со него се открива моќта на банката да ги 

апсорбира кредитните загуби преку капиталот, а со тоа и квалитетот на 

нејзиното портфолио.  

 

 

 

 

                                                           
117 Проф.Др.Горан Петревски, “Управување со банките”, Скопје 2008, стр. 87 
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4.3.2. Извештај на готовински текови кај комерцијалните 

банки 

 

Извештајот за готовински текови дава увид во готовинските приливи и 

одливи во и од банката во одреден временски период, и иако не спаѓа во редот 

на класичните финансиски извештаи, сепак банките му обрнуваат особено 

големо значење и на континуирана основа го изработуваат, со цел да имаат 

увид во готовинските одливи и приливи, и со тоа, да имаат и увид во 

целокупната ликвидност, и во квалитетот на кредитното и депозитното 

портфолио. Имено, многу служби во банките се занимаваат токму со овие 

извештаи, со цел да ги проектираат идните готовински текови, и според тоа, да 

предложат нови решенија и начини за порентабилно работење на банката. 

Овој извештај детално прикажува по кои основи се остварени готовински 

приливи, а по кои основи готовински одливи од банката, и во центарот на 

вниманието е готовината, што не е идентично со финансискиот резултат.118 

Имено, билансот на успех се изработува според сметководствениот принцип на 

временско разграничување, што значи приходите се евидентираат кога ќе се 

испрати фактура, а не кога реално ќе се наплатат, а расходите во моментот на 

нивното настанување, односно кога сеуште не се платени. Затоа билансот на 

успех не може да ни даде прецизна слика за моменталната ликвидносна 

состојба на банката како што тоа го може извештајот за готовински текови, а 

токму поради тоа постојано се употребува. Секако, овој извештај е тесно 

поврзан со билансот на состојба и успех.  

Овој извештај содржи три групи на информации: парични текови од 

вршење на основната дејност, парични текови од инвестициска дејност и 

парични текови од финансирањето. 119 Првиот дел од извештајот- паричните 

текови од основната дејност ја сочинуваат финансискиот резултат, промените 

на средствата и промените на обврските. Вториот дел, пак, ги вклучува сите 

оние активности на банката кои се поврзани со инвестиции, и тоа набавка на 

нова опрема, нови згради, или пак приливите/ одливите од инвестирањето во 

                                                           
118 Арсов Сашо, “Финансиски менаџмент”, Скопје 2004, стр. 31 
119 Проф.Др.Горан Петревски, “Управување со банките”, Скопје 2008, стр. 87 
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хартии од вредност. Во третиот дел од извештајот на готовински текови се 

опфатени откупот на сопствени акции и хартии од вредност (како одливи), и 

издавањето на сопственички и вредносни хартии (како парични приливи).  

Збирот на трите групи на парични текови го претставува нето-паричниот 

тек на банката, и тој им дава претстава на финансиските аналитичари, 

акционерите и инвеститорите за промената на паричната состојба на банката 

за одреден временски период, како и нејзината ликвидносна состојба.  

 Извештајот за готовинските текови кај комерцијалните банки може да 

даде една подобра слика и претстава за финансиското здравје на банките, но 

не треба да се споредуваат извештаите за различни банки, поради различното 

толкување на готовинските текови (дали се оперативни, финансиски или 

инвестициони).120 И покрај ова, сепак голем број аналитичари не го користат 

овој извештај и се повеќе внимание обрнуваат на билансот на состојба и 

билансот на успех.  

Со основните информации кои се презентираат во финансиските 

извештаи на банките, не се задоволуваат ниту внатрешните ниту 

надворешните нивни корисници, па затоа банките ги дополнуваат извештаите, 

со квалитативни и квантитативни информации, содржани во т.н. белешки кон 

финансиските извештаи.121 Во нив, банката наведува општи информации 

(седиште, сопственичка структура, список на филијали, берза на која котираат 

акциите и слично), информации за финансиските извештаи, како и подетални 

објаснувања и дополнувања за секоја ставка од финансиските извештаи. 

Освен овие информации, банките во Македонија, согласно прописите на НБРМ 

мораат да наведат во која банкарска групација спаѓаат, податоци за нивната 

акционерската структура, и износот на основниот и дополнителниот капитал. 

Со овие прописи, се зголемува транспарентноста на работењето на банките, и 

се постигнува поголема пазарна дисциплина.  

 

                                                           
120 CFO Magazine, интернет изданија: http://www.cfo.com/ 
121 Проф.Др.Горан Петревски, “Управување со банките”, Скопје 2008, стр. 90 
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4.4. Групи показатели користени за финансиска анализа на 

комерцијалните банки 

 

Постојат и се користат неколку групи на показатели при финансиска 

анализа на банките и воопшто финансиските институции, при што, секој од нив 

анализира соодветна карактеристика на банките и дава оцена за успешноста 

на банката на тоа поле. Показателите во суштина треба да служат како помош 

при донесување на финансиски одлуки, како за инвеститорите, така и за 

менаџерите, поради тоа што тие користат историски податоци, но и 

прикажуваат трендови во одредени појави. Секако, треба да се анализираат во 

склад со целосната слика за банките, поради тоа што, сами по себе не даваат 

некои конечни и точни резултати.  

 

4.4.1. Показатели на ликвидноста 

 

Ликвидноста, или поинаку наречена краткорочна солвентност, е особено 

битна за комерцијалните банки, бидејќи преку неа се гледа способноста на 

банките навремено да ги исплаќаат нивните обврски, односно во секое време 

да бидат во можност да ги исплатат депонираните средства на клиентите, и да 

пласираат кредити на квалитетните кредитобаратели. Ликвидносната состојба 

на банката е слика за нејзиното финансиско здравје, бидејќи банка која е 

неликвидна е сериозен кандидат за банкарска навала, а следствено, и за 

стечај и ликвидација. Овие показатели се особено важни и се на мета на 

потенцијалните депоненти на банката, меѓутоа и на регулативните органи и 

воопшто на инвеститорската јавност. 

При анализа на ликвидносната состојба на банките, освен 

традиционалните показатели на ликвидноста коишто се однесуваат на 

ликвидните средства на банката, секогаш треба да се анализираат и оние 

показатели кои ја прикажуваат веројатноста за повлекување на депозитите од 

банката, како и можноста за обезбедување на ликвидноста преку задолжување 
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на финансиските пазари.122 Сепак, сите добиени податоци треба внимателно и 

комплементарно да се анализираат, и треба да се нагласи дека повисоката 

ликвидност и не е секогаш пожелна, од причина што чувањето на вишок 

средства, кои носат многу мал, или воопшто не носат принос, значително ги 

намалува профитите на банките, и се коси со основната логика на успешното 

функционирање во пазарните економии.  

Најчесто, ликвидноста на банките се мери преку коефициентите 

готовина на банките/ вкупни средства, вкупна побарувачка на депозити/ вкупни 

средства, временски депозити/ вкупни средства, заеми и хипотеки/ вкупни 

средства, односот ликвидна актива/ вкупна актива и ликвидна пасива/ вкупна 

пасива.  

Доколку показателот ликвидна актива/ вкупна актива е висок, тоа значи 

дека банката има доста висока ликвидност, но за сметка на каматите кои би ги 

наплаќала, доколку би ги пласирала средствата во кредити.   

 

4.4.1.1. Тековна и моментна ликвидност  

 

Показателот на тековна ликвидност е најопшт индикатор за 

ликвидноста123, според одредени аналитичари, основен ликвидносен тест, кој 

поаѓа од тоа тековните средства на банката да можат да ги покријат 

краткорочните обврски, или  

 

Тековна ликвидност= 

 

Показателот на тековна ликвидност има одредени предности пред нето 

обртниот капитал (којшто се добива со проста разлика на тековните средства и 

тековните обврски), тоа што со него се откриваат промените од билансот на 

                                                           
122 Проф.Др.Горан Петревски, “Управување со банките”, Скопје 2008, стр. 108 
123 Проф.Др.Сашо Арсов, “Финансиски менаџмент”, Скопје 2008, стр. 53 

          Обртни средства 

   Краткорочни обврски 
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состојба што не се добиваат и забележуваат преку нето-обртниот капитал. 

Показателот на тековна ликвидност треба секогаш да е поголем од 1, додека 

се смета дека колку е поголем показателот на тековна ликвидност, толку е 

поголема веројатноста дека банката ќе ги плаќа сите свои тековни обврски. 

Доколку овој показател е помал од 1, тогаш се покренува прашање дали 

банката е во можност да ги покрива своите краткорочни обврски, како што тие 

достасуваат.  

Показателот на моментна ликвидност, кој се јавува и под името брза или 

пречистена ликвидност (quick ratio), ја дополнува сликата за банката, што се 

добива од показателот на тековната ликвидност.  

 

4.4.1.2. Готовинска ликвидност 

 

Овој показател е најстрогата мерка за ликвидност, и ги става во однос 

готовите пари на банката и краткорочните хартии од вредност со краткорочните 

обврски. Показателот на готовина (cash ratio) е еден од најраспространетите 

показатели на ликвидност, кој се однесува на готовите пари во благајните на 

банките, вклучувајќи ги и депозитите во Централната банка.  

 

4.4.1.3. Нето обртен капитал 

 

Нето- обртниот капитал, за разлика од претходниве показатели на 

ликвидноста, е апсолутен израз на разликата меѓу обртните средства и 

краткорочните обврски. Позитивниот нето-обртен капитал покажува дека 

банката е ликвидна, меѓутоа, не дава други дополнителни информации.  
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4.4.2. Показатели на активноста 

 

Групата показатели на активноста утврдуваат колку успешно банките ја 

вршат својата посредничка дејност, и како ги користат средствата со кои 

располагаат. Оваа група на показатели уште се нарекува и показатели на 

ефикасноста во користењето на средствата.   

 

4.4.2.1. Коефициент на обрт на вкупните средства 

 

Со овој коефициент се одразува општата ефикасност во користењето на 

средствата на банката, и секако, потребно е вредноста на овој показател да е 

што е можно повисока.  

 

 

Коефициент на обрт на срества= 

 

 

 

4.4.3. Показатели на задолженоста 

 

Оваа група на показатели е од најголемо значење за акционерите и 

институциите кај кои банката се задолжува, и сите оние кои би можеле да 

бидат оштетени доколку банката е презадолжена.  

Вкупни деловни приходи 

Просечни вкупни средства 
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Показателите  за задолженоста на банките ги ставаат во однос вкупните 

средства со акционерскиот капитал, но и резервите за загубите од кредити со 

вкупните кредити и хипотеки.  

 

4.4.3.1. Показател за вкупната задолженост 

 

Показателот на вкупната задолженост го прикажува односот помеѓу 

вкупниот долг на компанијата, во овој случај банката, и вкупните средства.  

 

       Вкупна задолженост =   

 

 

Оваа мерка ја прикажува задолженоста на набљудуваната банка, заедно 

со потенцијалните ризици со кои таа се соочува, поради таа задолженост. 

Доколку овој показател е поголем од 1, тоа покажува дека банката има повеќе 

обврски отколку средства, а доколку е помал од 1, тогаш таа има повеќе 

средства отколку обврски. Доколку се користи во комбинација со другите мерки 

за финансиското здравје на компанијата, овој показател им помага на 

инвеститорите да го утврдат нивото на ризик на одредена банка. Сепак, не 

постојат дефинирани параметри за утврдување на резултатите од овој 

показател. Обично, показателот се споредува со просекот за дејноста124 , т.е. 

во банкарскиот сектор.  

 

 

 

 

                                                           
124 Проф.Др.Сашо Арсов, “Финансиски менаџмент”, Скопје 2008, стр.59 

       Вкупен долг 

 Вкупни средства 
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4.4.3.2. Коефициент долг- сопствен капитал 

 

Овој показател е поволно да биде што е можно понизок, затоа што 

повисоката вредност на акционерскиот капитал им влева доверба и сигурност 

на депонентите.  

 

    

        Долг-сопствен капитал =  

 

 

 

4.4.3.3. Показател на покриеност на каматата 

 

Банките во пазарните економии имаат потешкотии да се снабдат со 

доволно средства, и затоа се обраќаат кон домашните но и странските 

кредитни финансиски институции. Поради оваа, следниов показател е доста 

интересен во поново време, и се користи не само за компаниите, туку и за 

оценување на способноста за сервисирање на трошоците на тоа финансирање 

на самите комерцијални банки.   

 

 

                Покриеност на каматата= 

 

 

 

Вкупен долг 

Сопствен капитал 

Оперативна добивка 

Расходи за камата 
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4.4.4. Показатели на профитабилноста 

  

Мерките на профитабилност се насочени првенствено кон заработката 

на фирмата. За да се овозможи споредба на успешноста на различните банки, 

најчесто, вкупните заработки се искажани како заработки по инвестирани 

средства. Најчесто, доколку една банка е ликвидна и ефикасна, таа е истотака 

и профитабилна.  

 

ROE (Return on Equity)- повратот на акционерскиот капитал ја мери вкупната 

профитабилност на банката по денар вложен капитал 

ROA (Return on Assets)- повратот на средства го мери профитот добиен во 

однос на активата на банката 

EM (Equity Multiplicator)- мултипликаторот на акционерскиот капитал го 

мери степенот до кој активата на финансиската институција се финансира со 

капиталот во однос на долгот 

PM (Profit Margin)- профитната маржа ја мери способноста на банката за 

плаќање на трошоците и создавање на нето приход од каматниот и 

некаматниот приход 

AU (Asset Use)- користењето на активата го мери износот на каматниот и 

некаматниот приход создаден од денар вкупна актива 

ИЗВОР: “Financijska tržišta i institucije“, M.Cornett, A.Saunders, Zagreb 2005, str. 386 
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ИЗВОР: “Financijska tržišta i institucije“, M.Cornett, A.Saunders, Zagreb 2005, str. 390 

 

4.4.4.1. Профитна маржа (бруто и нето-профитна маржа) 

 

Профитната маржа покажува колкава добивка се остварува на секоја 

единица остварени приходи.125 Се разликуваат бруто и нето профитна маржа, а 

разликата меѓу нив се должи на трошоците кои во билансот на банката се 

                                                           
125 Арсов Сашо, “Финансиски менаџмент”, Скопје 2008, стр. 60 
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наоѓаат по оперативната добивка. Профитната маржа често се наведува како 

показател за ефективноста на банката во контролата на расходите.126 

 

 

Бруто профитна маржа= 

 

 

 

Нето профитна маржа=  

 

 

Профитната маржа ја мери способноста на банката да ги контролира 

трошоците, а со тоа и способноста на банката да од оперативните приходи 

создаде поголеми нето приходи. Колку е подобра и посоодветна контролата на 

трошоците, толку е и банката попрофитабилна. Сепак, менаџерите во банките 

мораат да бидат свесни дека високата вредност на некои од овие показатели 

може да имплицира и на други проблеми. На пример, профитната маржа се 

зголемува ако банката ги намалува погодностите и платите на вработените. 

Ако овој трошок се намалува како резултат на напуштање на банката од страна 

на најспособните работници и најстручните во своите области, тогаш ваквото 

зголемување на профитната маргина и на ROA е поврзано со потенцијално 

намалување на квалитетот на работата на банката, и потенцијални проблеми 

во иднина.  

 

 

 

                                                           
126 Проф.Др.Горан Петревски, “Управување со банките”, Скопје 2008, стр. 99 

Оперативна добивка 

Вкупни деловни приходи 

Нето-добивка 

Вкупни деловни приходи 
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4.4.4.2. Принос на вкупните средства (ROA) 

 

Оваа мерка за стапка на поврат на сопствените средства (return on 

assets), се добива кога нето оперативните приходи се стават во однос со 

вкупните средства на банката. Се смета дека овој показател е најдобро мерило 

за ефикасноста на банката, односно нејзиното раководство. Обично се 

препорачува овој показател да се стави во однос со стапките што ги 

остваруваат другите компании во дејноста, и најчесто се препорачува 5% како 

најниска граница на прифатливоста за инвестирање. 127  ROA се смета за 

базична мерка за профитабилноста на банката, и таа ни дава информација 

колку ефикасно се менаџира со банката, и колкав профит се генерира во 

просек од секој долар средство на банката. Кај комерцијалните банки, ако ROA 

е помал од 0,5%, се смета дека банката не е ефикасна, за ROA од 0,5-1% се 

смета дека банката е просечно ефикасна, за ROA од 1-2% се смета дека 

постои добра ефикасност, додека ROA над 2% укажува на висока ефикасност 

на банката. Сепак, и превисоките показатели не се секогаш поволни. ROA над 

2,5% укажува на високоризично портфолио, продажба на експозитури/филијали 

или слични ненадејни појави. Во светски рамки се препорачува оптимално ниво 

на принос на вкупните средства на банките од 1,5% до 2,5%.   

ROA може да се пресмета и како производ од профитната маржа и 

користењето на средствата на банката. Во литературата се јавуваат повеќе 

различни дефинирања на ROA, во прилог: 

 

ROA=користење на средствата – показател на вкупни трошоци 

 ROA=       користење на средствата x профитна маржа=  

 

=  x 

 

                                                           
127 Арсов Сашо, “Финансиски менаџмент”, Скопје 2008, стр. 62 

Вкупни приходи Нето приходи 

Средства 
Вкупни приходи 
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4.4.4.3. Принос на сопствениот капитал (ROE) 

 

Приносот на капиталот има клучно место при анализата на успешноста 

на банките, бидејќи тој е најнепосредно поврзан со основната цел на секое 

правно лице во една пазарна економија- да оствари максимизирање на 

богатството на своите акционери. Овој показател е многу попознат како ROE 

(return on equity), и е еден од двата основни фактори при утврдување на 

стапката на раст на заработката на правното лице, во нашиот случај, на 

банката. Понекогаш, логично е да се претпостави дека идниот ROE ќе се движи 

како и неговата вредност во минатото, но висок ROE во минатото не секогаш 

укажува на висок ROE во иднина.128 Клучен фактор за аналитичарите е да не ги 

прифатат историските вредности како показатели за идните вредности, и тие 

секогаш треба да бидат ориентирани кон иднината.  

ROE ја гледа нето-добивката како сопственост на акционерите, и според 

тоа, настојува да утврди колкав износ им припаѓа ним од секоја единица 

вложен капитал во банката, односно колку заработува банката на нивните 

капитални инвестиции. Доколку ROE е позитивен и има високи вредности, 

банката профитабилно ги вложува нејзините средства и во главно, квалитетно 

го оценува ризикот кај кредитобарателите. Сепак, треба да се има предвид 

дека високите вредности од над 20-25% значи дека банката е екстремно 

задолжена на финансиските пазари. 129 

 

ROE= 

 

Секако, акционерите на банката секогаш се заинтересирани за повисоки 

вредности на ROE, но тоа понекогаш може и да значи и зголемен ризик. На 

пример, ROE се зголемува ако вкупниот акционерски капитал се намали во 

однос на нето приходот, а падот на капиталот може да го зголеми ризикот за 

                                                           
128 Боди, Кејн, Маркус-“Инвестиции”, Табернакул, Скопје 2010, стр.649 
129 Kapor Dr Predrag, Međunarodne finansije i bankarstvo, Megatrend, Beograd 2009, str.410 

Нето-добивка по оданочување 

Акционерски капитал 
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несолвентност на банката, и намалување на адекватноста на капиталот. Исто 

така, зголемувањето на ROE може да биде резултат на зголемената 

задолженост на банката. На долг рок, приносот на акционерскиот капитал од 

околу 15 до 17% е потребен за да обезбеди соодветна дивиденда на 

акционерите, и да се одржи постојната капитална сила на банката.  

 

ROE може да се прикаже во малку посложена форма, во рамките на 

Дипонтовиот систем за финансиска анализа: 130 

 

ROE= PM x AU x EM 

Пришто,  

PM е профитната маржа  

AU ја претставува искористеноста на средствата, а 

EM е мултипликаторот на акционерскиот капитал 

 

За подетални анализи потребно е да се истакне  директната врска меѓу ROE и 

ROА, а тоа е ЕМ (акционерскиот мултипликатор), односно: 

  

 ROE= ROА x EM  

 

 

ROE= x 

 

                                                           
130 Kapor Dr Predrag, Međunarodne finansije i bankarstvo, Megatrend, Beograd 2009, str.99 

Нето приходи 

Вкупна актива 

Вкупна актива 

Вкупен акционерски 

капитал 
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Мултипликаторот на акционерскиот капитал е своевиден показател на 

финансиската структура на банките131, односно тој покажува колкав дел од 

вкупните средства на банката се туѓи, позајмени извори на средства, а колкав 

дел се сопствени средства. Поради тоа, ЕМ се вметнува често и како показател 

за задолженоста на комерцијалните банки.  

ЕМ го претставува износот на средства од денар акционерски капитал, или: 

 

 ЕМ= 

 

 

 

4.4.4.3.1.Влијание на акционерскиот мултипликатор 

(ЕМ) врз профитабилноста на банките 

 

 

 

Во пазарните економии важи генералното правило дека во сите гранки 

треба да се оствари граничната стапка на принос на акционерскиот капитал, 

барем на долг рок. Доколку во банкарскиот сектор стапката на принос на 

капиталот е на краток рок пониска од онаа во други сектори, тогаш многу 

потешко би влегувал нов капитал во банкарскиот сектор. Според одредени 

автори132 банките треба да остварат одредена гранична стапка на принос на 

акционерскиот капитал од 25% пред оданочување или 15% по оданочување. 

Разликата помеѓу овие две стапки ја одразува стапката на оданочување на 

профитот (40%). Горната стапка на принос на акционерскиот капитал од 25% 

на прв поглед можеби изгледа висока во однос на просечните профитни стапки 

во економијата, при што доаѓа до израз акционерскиот мултипликатор (ЕМ). 

                                                           
131 Проф.Др.Горан Петревски, “Управување со банките”, Скопје 2008, стр. 98 
132 Cirovic Milutin- “Bankarstvo”, Beograd 2001, str. 77 

Средства 

Акционерски капитал 
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Ако се претпостави дека банките, според Базелската спогодба одржуваат 

стапка на адекватност на капиталот од 8% во однос на ризично пондерираната 

актива, тогаш вредноста на ЕМ би изнесувала 12,5. Притоа, треба да се има 

предвид дека капиталот на банките се дели на примарен и секундарен, а 

стапките на принос се пресметуваат само на акционерскиот капитал, кој треба 

да изнесува минимум 4% во однос на ризично пондерираната актива, такашто 

вредноста на ЕМ не е 12,5 туку 25, и токму затоа менаџментот во банките има 

задача да остварува стапка на принос на акционерскиот капитал од 1% (ROЕ= 

ROA x EM= 1% x 25=25%). Во земјите со неразвиени финансиски пазари, како 

во Македонија, банките не се во можност да форираат секундарен капитал по 

пат на субодринирани обврзници, и во нивен случај доминира примарниот 

капитал и тие го одржуваат на ниво од 8% во однос на ризично-пондерираната 

актива. Во ваков случај, банките би морале да остварат ROA од 2%, бидејќи 

ЕМ изнесува 12,5, за да може да се оствари ROЕ од 25%. Ова најчесто се 

остварува со значајно поголеми каматни маржи, што подразбира повисоки цени 

на кредитите.  

Висината на нето добивката на банката во однос на акционерскиот 

капитал се добива од производот на ROA и акционерскиот мултипликатор (EM). 

Притоа важи правилото дека колку е поголем EM, во толку голема пропорција е 

поголем ROE во однос на ROA. Во случај банката да го промени акционерскиот 

мултипликатор, тогаш секако тоа влијае и на профитабилноста на банката. 

Како и да е банките немаат целосна контрола врз ЕМ, поради опасноста да, 

под притисок на акционерите на банката, да се намалат стапките на капиталот 

на банката во однос на вкупната актива, со што би се загрозила солвентноста 

на банката. Токму од овие причини, регулативните тела и власти во сите земји 

пропишуваат минимална стапка на капитал кој секоја банка мора да го држи во 

однос на вкупната актива со која располага, а со што индиректно се влијае врз 

акционерскиот мултипликатор.  
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4.4.5. Показатели на пазарната вредност 

 

Со оглед на тоа дека сите претходно образложени показатели ги црпат 

своите податоци исклучиво од финансиските извештаи, кај показателите на 

пазарната вредност доаѓа до утврдување на пазарната вредност на банките, со 

користење на надворешни информации, се со цел да се утврди како пазарот ја 

оценува самата банка. Сите други показатели ја прикажуваат состојбата на 

банките исто како и во финансиските извештаи, а воопшто не ги вметнуваат 

оцената од пазарот и јавноста.  

 

4.4.5.1. Коефициент цена/добивка 

 

Овој показател се наоѓа и под називот Price-to-Earnings (P/E) Ratio, и ја 

става во однос остварената добивка од една акција (исплатените дивиденди, и 

капиталните добивки) со пазарната цена на акцијата. Овој коефициент треба 

да изнесува барем колку што се пазарните каматни стапки на банкарските 

депозити, бидејќи само така инвеститорите би се решиле да инвестираат во 

акции, наместо да си ги инвестираат средствата во банките, осигурени од 

државата. Најчесто, високиот коефициент P/E најдобро се толкува како сигнал 

дека пазарот ја гледа банката како институција со привлечни можности за раст, 

и дека се очекуваат поголеми приноси во споредба со банките со еднаков 

ризик.  

 

4.4.5.2. Коефициент пазарна цена / книговодствена вредност 

 

Книговодствената вредност на акцијата се добива кога на капиталот од 

обични акции се додаде акумулираната добивка, и целиот овој износ се дели 

со бројот на емитирани обични акции. Коефициентот пазарна цена/ 
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книговодствена вредност се користи при вреднувањето на акциите, и доколку 

некоја банка има понизок коефициент од останатите банки (или просечниот во 

банкарскиот сектор), а по своите карактеристики е слична на другите банки, 

тогаш може да се очекува дека нејзината цена по акција допрва ќе расте.  

Во рамките на показатели на пазарната вредност спаѓаат и добивката по 

акција, која се пресметува како однос помеѓу нето добивката и бројот на обични 

акции и пазарната капитализација, која се пресметува кога вкупниот број на 

акции ќе се помножи со нивната пазарна цена.  

 

 

4.5.  Други показатели при финансиска анализа на 

комерцијалните банки 

 

При финансиска анализа на финансиските институции, се користат и 

дополнителни показатели, кои произлегуваат од специфичноста на дејностите 

кои ги извршуваат. Со овие показатели, се доловува финансиската состојба, 

особено на депозитните институции, а најбитни од нив се: 

 Користење на активата. Овој показател го мери степенот до кој 

активата на банката создава приход. Овој показател ги одвојува 

каматните од некаматните приходи при неговата пресметка на следниов 

начин: 

 

Користење на активата= каматни приходи + некаматни приходи, 

 

со што се овозможува банката да ја измери својата способност за 

создавање на каматни и некаматни приходи. Сепак, треба да се има 

предвид дека каматните и некаматните приходи не се целосно 

независни, поради тоа што понекогаш банката создава некаматен 

приход како провизија за услугата за давање кредит (каматен приход). 

Доколку овие показатели се позитивни и со високи вредности, тоа доста 
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позитивно влијае врз банката. Овој показател најчесто ни дава претстава 

за ефикасното работење на раководството на банката, односно 

претстава за нивната способност да ги распределат и инвестираат 

средствата, за остварување повисоки приноси, а со тоа, и да обезбедат 

повисока профитабилност на банката.  

 Општа делотворност на банката. Овој показател ја мери способноста 

на банката да создава некаматен приход за покривање на своите 

некаматни трошоци, и е претставена како сооднос меѓу некаматните 

приходи и некаматните расходи. Колку е повисока вредноста на овој 

показател, толку поделотворно работи банката. Меѓутоа, поради 

повисоките износи на некаматни трошоци во однос на некаматните 

приходи, општата делотворност ретко е повисока од 1.  

 Кредити/ средства. 

Показателот кредити/средства на банките го мери процентот на 

исплатени кредити во однос на вкупните средства на банката, и еден од 

побитните показатели за инвеститорите. Колку е овој показател повисок, 

толку банката е помалку ликвидна и покажува кредитна експанзија на 

банката. Всушност, со повисок показател кредити/средства, банката е 

поризична. Овој показател би требало да се движи околу 1, но доколку ја 

надмине вредноста од 1.1, тоа значи дека банката повеќе позајмува 

отколку што има депозити, и тоа позајмува од други извори за да ја 

поткрепи таа кредитна експанзија, а сето ова се смета за ризично 

однесување. Со помош на овој показател се утврдува профитот кој 

банката го остварува од дадените кредити. Многу ниска, како и многу 

висока вредност на показателов не е пожелна. Во литературата најчесто 

се препорачува вредност од 60-80 %.  

 Кредити/ вкупни депозити. Овој однос го прикажува процентот на 

кредити финансирани од депозити, и се препорачува максимален износ 

80-90%, бидејќи колку е повисок коефициентот, толку повеќе банката се 

потпира на позајмени (депонирани) средства. Кога овој показател се 

движи меѓу 70 и 80%, тоа е знак за банката дека има простор за нови 

кредити. Овој показател е еден од најсоодветните показатели на 

ликвидноста на комерцијалните банки. Колку е повисок показателот, 

толку е пониска ликвидноста на банките. Сепак, тој воопшто не ги 
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вклучува и инкорпорира идните барања за кредити, или пак, 

потенцијалните подигања на депозитите.  

 Тексас показател. Овој показател е збир на деликвентните кредити, 

резервите за кредитните загуби и односот меѓу нефункционалните 

средства и капиталот на банката. Доколку овој показател е 100 % или 

повисок, банката е во голема опасност или неуспех. Ако изнесува помеѓу 

50 и 100%, потребна е капитална инфузија. Со овој показател, всушност, 

брзо се утврдува способноста на банката да поднесува загуби.    

 Долгорочни обврски/ вкупни обврски и акционерски капитал 

Овој показател го прикажува односот на долгорочните обврски на 

банката и вкупната пасива од билансот на состојба. Колку е поголем овој 

показател, толку потешко ќе и биде на банката да обезбеди нови 

средства, односно потешко ќе може да се задолжува.  

 Акционерски капитал/ средства. 

Колку е овој показател повисок, толку помала е потребата за екстерно 

финансирање , а со тоа и профитот на банката логично, би бил поголем. 

Овој показател претставува вообичаена мерка при одредување на 

адекватноста на капиталот на банката, и е добар знак за 

доброкапитализирана банка.  

 Акционерски капитал/ кредити. Овој показател го рефлектира степенот 

на покриеност на дадените кредити со акционерскиот капитал на 

банката.  

 Платена камата на кредити. 

Платената камата на кредитите што банката ги користи од други 

финансиски институции се добива кога вкупниот трошок за камата се 

подели со вкупните средства на кои банката наплаќа камата. Овој 

показател ја покажува каматната стапка која е платена од средствата на 

банката.  

 Нето-каматна маргина.  

Оваа мерка се добива кога од генерираниот каматен приход се одземе 

износот на камата платен на депонентите. Тој е важен показател за 

профитабилоста на банката, но и на ефикасноста во работењето. Овој 

показател се изразува во проценти, и треба да биде доволно голема за 

да ги покрие некаматните расходи, и дополнително, да им обезбеди 
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принос на акционерите. Овој показател е условен од голем број на 

фактори, вклучувајќи го нивото на каматни стапки, миксот на средствата 

на банките и изворите на фондови за банките, како и големината на 

депозитната база (базата која заработува камата и е трошок за банката). 

Вo услови на пазарна економија, и висококонкурентен сектор како што е 

банкарскиот, овој показател е особено важен при оценка на способноста 

на банката да менаџира со каматниот ризик, и укажува на способноста 

на менаџментот да обезбеди приход по основ на камати од различни 

пласмани, при истовремено користење на најефтини извори на 

каматоносната актива.  

 Нето некаматна маржа. За разлика од претходната, нето каматна 

маржа, овој показател се однесува на заработката на банката како 

резултат на провизиите кои ги наплаќа за вршење на посредничката 

улога, како услугите од платниот промет, купопродажбата на хартии од 

вредност, како и консултантските и советодавни функции. Со оглед на 

фактот дека некаматните трошоци се повеќекратно повисоки од 

некаматните приходи, за повеќето банки овој показател е негативен.133 

 Резерва за кредитни загуби. Оваа резерва е битен показател, кој 

покажува т.н. резервна сметка на банката, во случај на неочекувани 

преоди на кредитите во нефункционален статус, и со тоа, влошување на 

кредитното портфолио на банката. Оваа ставка претставува некаматен 

расход, што не претставува фактички паричен издаток на банките, туку 

само е пресметковна категорија, исто како и амортизацијата. Банките се 

обврзани да издвојат определен износ на средства како резерва во 

случај на загуби на одобрените кредити. Тие директно влијаат врз 

финансискиот резултат на банките, такашто банките се во можност да 

покажат помала добивка преку зголемување на оваа ставка во нивните 

биланси.134 Со тоа, понекогаш банките користат можност за помала 

даночна основа, а со тоа и помал износ на платен данок.  

 Учество на нефункционалните кредити во вкупните кредити 

(попопуларно наречен показател на лошите кредити). Овој показател е 

особено значаен за заинтересираните акционери и инвеститори, бидејќи 

                                                           
133 Проф.Др.Горан Петревски, “Управување со банките”, Скопје 2008, стр. 103 
134 Проф.Др.Горан Петревски, “Управување со банките”, Скопје 2008, стр. 82 
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покажува колку банката е во можност ефикасно да ги проценува 

кредитните ризици. Овој показател би требало да се движи околу 1-3 %, 

но доколку надмине износ од 10%, тоа покажува дека банката има 

сериозни проблеми во наплата на пласираните кредити. Овој показател 

е индикатор за квалитетот на банкарското портфолио. Сепак, тој зависи 

и од степенот на развој на финансискиот систем во земјата, односно 

стапката на нефункционални кредити во однос на вкупните кредити во 

земјите во транзиција е повисок од оној во земјите од ЕУ. За овој 

показател се смета дека ја прикажува неефикасноста и недоволното 

внимание во управувањето со средствата на банките. 135 

 Капитал/ актива. Овој показател го мери односот на основниот капитал 

на банката во однос на нејзината актива, и се смета дека колку е пониска 

неговата вредност, толку толку банката е позадолжена. Пред Базелската 

спогодба, овој показател се сметал за добар показател на адекватноста 

на капиталот, и вредностите од 5% или повеќе значело дека банката е 

добро капитализирана, а вредности по 3 % значело дека банката е 

значајно некапитализирана. Сепак, денес овој показател речиси воопшто 

не се применува, имајќи го предвид фактот дека тој не ја зема предвид 

пазарната вредност, ризикот во активата, ниту пак вонбилансните 

активности кои банките се повеќе ги вршат.  

 Работна сила/ средства.136 Односот на вкупните трошоци за 

вработените и вкупните средства е показател за оперативните трошоци 

на банката (барем поголем дел од нив). Очекувано, во услови на високи 

оперативни трошоци, банките би одржувале високи нето каматни 

маргини, и би имале ниски ROA, ROE и следствено, пониски стапки на 

профит.  

 Коефициент на ефикасност. Овој показател дава претстава за тоа 

колку ефикасно банките менаџираат со своите некаматни трошоци, и е 

претставен преку процентот на оперативните трошоци на банката за 

создавање на 1 долар/денар приходи. Овој показател за ефикасност се 

                                                           
135 Buiter Willem, Taci Anita- “Capital account liberalization and financial sector development in transition 

countries” 

136 Abreu Margarida, Mendes Victor- “Commercial bank interest margins and profitability: evidence for some 

EU countries” 
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добива и како однос помеѓу некаматните расходи и приходите (каматни и 

некаматни) од работењето на банката. Колку е понизок овој коефициент, 

толку банката е попрофитабилна, а голем број аналитичари сметаат 

дека коефициент на ефикасност под 55% е поволен.  

 Распон (spread). Распонот како показател на профитабилноста на 

банките ја прикажува разликата помеѓу просечната каматна стапка што 

банката ја наплаќа и онаа по која таа ги плаќа своите обврски, односно 

разликата меѓу активните и пасивните каматни стапки. Овој показател 

многу зависи од конкуренцијата во секторот, како и од способноста на 

банките да изнајдат средства за финансирање по пониски каматни 

стапки од другите конкуренти на пазарот, но може да се пресмета само 

за оние ставки на банката кои носат или земаат камата.  

 Нето приходи по вработен.137 Со оглед на тоа дека вработените во 

банките заземаат поголем удел во некаматните расходи на банката, 

многу е битно да се набљудува нивната продуктивност за остварување 

на повисоки нето приход од работењето. Овој показател фрла поглед 

врз ефикасноста на банката, ставајќи ги во однос вкупните нето приходи 

со вкупниот број на вработени.   

 Стапката на товар (burden ratio)138 е сличен на нето каматната маржа, 

и прикажува колку банката е способна да ги покрие некаматните расходи 

со некаматните приходи.  

 Индикатори на каматоносната актива. Овие показатели се користат за 

да се анализира уделот на каматоносните средства во вкупната актива. 

Тие се добиваат како однос на вкупните кредити со вкупната актива и 

вкупните кредити плус хартиите од вредност со вкупната актива.  

 Индикатори на оперативните трошоци. Со овие показатели се добива 

претстава за големината на оперативните трошоци на банката, и се 

добиваат како однос меѓу оперативните расходи и оперативните 

приходи, или пак, оперативните расходи се ставаат во однос со платите 

на вработените или пак, со вкупните каматни расходи.  

                                                           
137 Selvavinayagam K.- “Financial analysis of banking institutions”, FAO Investment centre, 1995 

138 Петревски Горан, „Управување со банките”, Скопје 2008, стр. 104 



141 
 

 RORAC (Return on Risk-Adjusted Capital)- принос на капиталот 

прилагоден на ризик. Разликата помеѓу овој показател и показателот 

ROE е тоа што овој показател ги зема предвид сите ризици со кои 

банката се соочува. Овој показател го мери и зема предвид ризикот од 

секоја активност, производ или портфолио. Се добива како однос помеѓу 

добивката на банката и капиталот корегиран за ризик. Ризикот го мери со 

користење на историски податоци, и теоријата на веројатност. Преку 

мерење на ризикот, банката може да одлучи колку капитал треба да 

планира за покривање на загубите, соодветно на дадената веројатност 

за загуби, за да не ги оштети депонентите. Иако му се најдени голем број 

на ограничувања на RORAC, сепак земање во предвид на ризикот е во 

секој случај подобро од негово игнорирање.  

 RAROC (Risk-adjusted return on capital)- стапка на принос на капиталот, 

корегиран за ризикот. Се добива како однос меѓу добивката корегирана 

за ризик, и капиталот на банката. И RORAC и RАRОC се многу корисни 

показатели, бидејќи нудат информации кои не произлегуваат исклучиво 

од сметководствените податоци, туку го мерат и покажуваат 

остварувањето на крајната цел на сите банки- максимирањето на 

богатството на нејзините сопственици-акционерите.139 

 EVA (economic value added)- додадена економска вредност. Овој 

показател е заштитена трговска марка на американската консултативна 

куќа Stern, Stewart & Co.140 Според основачите на оваа куќа, додадената 

економска мерка претставува мерка за профит.141 Таа се пресметува 

како однос помеѓу корегираната нето-добивка и трошокот на капитал, и 

се разликува од RОА и RОЕ по тоа што покажува дали банката ги 

остварила бараните стапки на принос на акционерите, земајќи го 

предвид и трошокот на капитал, кој другите показатели го занемаруваат, 

и корегирајќи ја сметководствената нето добивка за одредени ставки, со 

што ќе се добие подобра претстава за реално остварениот економски 

профит. 

 

                                                           
139 Петревски Горан, „Управување со банките”, Скопје 2008, стр. 126 
140 Петревски Горан, „Управување со банките”, Скопје 2008, стр. 126 
141 http://www.sternstewart.com/ 
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Табела: Преглед на сите показатели за финансиското работење 

и ризиците на банките 

Показатели на 

креПпPoдПоитен 

ризик 

1. Коефициент кредити/ вкупни средства 

2. Резервации за мжните загуби на кредитите 

3. Показател нефункционални кредити/ вкупни 

кредити 

 

Показатели на 

ризикот од 

неликвидност 

1. Показател кредити/ вкупни средства 

2. Показател парични средства / вкупни средства 

3. Показател ликвидни средства/ вкупни средства 

4. Показател депозити по видување/ орочени 

депозити142 

 

Показатели на 

пазарниот ризик 

1. Разлика меѓу каматноосетливи средства и 

каматноосетливи обврски 

2. Показател каматоосетливи средства/ 

каматноосетливи обврски 

 

Показатели на 

оперативниот 

ризик 

- Опасност банката да претрпи загуби поради 

технички проблеми, софтверски проблеми, прекин 

во снабдувањето со струја... 

Показатели на 

ризикот од 

несолвентност 

1. Показател капитал/ вкупни средства 

2. Показател капитал/ ризични средства 

 

 

 

 

                                                           
142 Петревски Горан, „Управување со банките”, Скопје 2008, стр. 107 
 

Показатели 

на кредитен 

ризик 

Показатели 

на ризик од 

неликвидност 

Показатели на 

пазарниот 

ризик 

Показатели на 

оперативен 

ризик 

Показатели на 

ризик од 

несолвентност 
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4.6. Анализа на профитабилноста на банките 

врз основа на Dupont методологијата 

 

Во пракса, обично се користи Dupont методологијата за 

финансиска анализа на комерцијалните банки или финансиските 

институции, поради тоа што таа ја зема во предвид и специфичноста на 

банкарските активности, и специфичниот карактер на билансот на 

состојба и билансот на успех на банките.143  

Всушност, преку оваа методологија, се обезбедува сознание за 

поголемата или помала профитабилност на банките, преку 

расчленување на приносот на капиталот на повеќе ставки.  

Приносот на капиталот (ROE) претставува единствен универзално 

споредлив индикатор за успешноста на банките, и приносот на 

инвестираниот капитал во нив. Овој показател, за потребите на Dupont 

методологијата за финансиска анализа на комерцијалните банки, се 

расчленува на 3 компоненти, и тоа: 

ROE = U x LEV x ROA 

Пришто,  

U –даночна ефикасност, која се добива кога добивката пред 

оданочување се дели со добивката по оданочувањето 

LEV – финансиски левериџ, кој се добива кога вкупните средства 

се стават во однос со сопственичкиот капитал, и 

ROA- принос на средствата, којшто е адекватен показател за 

резултатите на банките во однос на нивните конкуренти. 

Од овие три компоненти, даночната ефикасност и финансискиот 

левериџ се обично стабилни, додека ROA е главниот фактор кој ја 

                                                           
143 Ханџиски Борко, Ефикасноста на банкарскиот сектор, НБРМ 
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одредува ефикасноста на банките, а според тоа, и нивната 

профитабилност.  

Следствено, се врши своевидно расчленување и на ROA, кој 

всушност е однос меѓу нето-добивката на банката и нејзините вкупни 

средства. Нето добивката на банката се добива од разликата помеѓу 

вкупните приходи, вкупните расходи и данокот. Според ова, ROA е 

функција од искористеноста на средствата (односот вкупни приходи/ 

вкупни средства), стапка на трошоци (односот вкупни опеативни расходи/ 

вкупни средства), и стапка на даноците (односот данок на добивка/ 

вкупни средства). 144 Логично, доколку искористеноста на средствата е 

поголема, односно стапката на трошоците и стапката на даноците се 

помали, толку поголема ќе биде и стапката на принос на средствата - 

ROA.   

За дополнителна анализа на ROA, тој може да се расчлени на 3 

компоненти: банкарски товар, нето-каматна маргина, и учество на 

доходната во вкупната актива, иако овој тип на анализа повеќе дава 

информации за индивидуалната стратегија и ориентација на банката, а 

не толку за причините за профитабилноста. 
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5. Профитабилноста на комерцијалните банки во 

Република Македонија 

 

Во секоја економија, банките играат клучна улога во трансформацијата 

на штедењето во инвестиции. Токму затоа, развојните процеси и воопшто 

новостите и движењата во банкарскиот сектор не се однесуваат само на 

банките, туку се многу значајни и за економијата во целост.145 Според ова, 

ефикасноста и профитабилноста во овој сектор е од голем интерес не само на 

ниво на индивидуална банка, туку е круцијално во еден поширок 

макроекономски концепт.  

Основната цел на комерцијалните банки во пазарните економии е секако 

формирање и одржување на адекватни стапки на принос по единица 

акционерски капитал. Алтернативно, може да се наведе дека банките 

настојуваат да ја максимизираат својата пазарна вредност. Кога 

антиципираните текови на нето приноси (профитот) на банката се 

дисконтираат, се добива сегашната пазарна вредност на банката. Доколку 

банката не остварува профит, со овој метод на дисконтирање, се добива доста 

ниска пазарна вредност. Во тој случај, доаѓа до пад на пазарната цена на 

акциите на таа банка на секундарниот пазар, што, нормално, делува негативно 

врз потребите на банката за прибирање на нов капитал.146 Профитот влијае на 

трошоците на банката за прибирање на дополнителен капитал, најмногу 

поради фактот дека финансиските резултати на банката влијаат врз 

перцепцијата на екстерните инвеститори за банката. Колку банката е 

поуспешна и попрофитабилна, толку поголеми се шансите за прибирање на 

дополнителен капитал по пониска цена. Несомнено, поголемиот профит не 

секогаш води кон повисока пазарна вредност.  

Остварувањето на задоволителни стапки на профит по единица 

акционерски капитал е основа за понатамошна експанзија на банката во 

економијата. Добивките на банките ја утврдуваат нивната способност да 
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апсорбираат кредитни загуби, да го поддржат идниот раст на средствата, и да 

обезбедат поврат на инвестицијата за акционерите. Профитабилните банки го 

зголемуваат својот акционерски капитал, без разлика дали вршат емисија на 

нови акции на примарниот пазар на капитал, или пак, преку задржаната 

добивка. Зголемувањето на акционерскиот капитал на банките е клучно за 

нивниот раст, бидејќи постојат институционално утврдени правила и прописи за 

минималниот однос помеѓу  висината на банкарскиот капитал и висината на 

активата во билансите. Доколку банката не го зголемува својот капитал, таа 

нема услови за зголемување на активата, а со тоа, таа нема услови ни за 

зголемување на кредитното портфолио, што е од исклучително значење, 

поради важноста да се зголемува бројот на клиенти.  

Секако, треба да се има предвид дека и во банкарскиот сектор, ризикот и 

профитот одат рака под рака, се нераскинливо поврзани и секогаш треба да се 

зема предвид профитот кога се управува со ризиците.147 Генерално, 

профитабилноста на банките варира директно со ризикот на нивните 

портфолија, земајќи го предвид фактот дека некои ризици може да се избегнат, 

додека други се системски, односно поврзани со економските услови и 

опкружување, и на кои банките неможат да делуваат. Банките, како и сите 

други правни ентитети во секоја пазарна економија, мораат да остваруваат 

профит. Постојат најмалку три причини и мотиви за тоа148: да обезбедат 

соодветен принос на акционерите, да им влеат доверба на депонентите за 

солидното работење и менаџирање, како и за одржување и понатамошен 

развој на капиталната база на банката,со цел да се задоволат прудентните 

правила, и да се овозможи раст на бизнисот ва права смисла. Всушност, 

добивката е првата одбранбена линија на банката од ризиците во банкарското 

работење.  

 

Како мерки на профитабилноста на банките најчесто се сметаат: 

приносот на акционерскиот капитал (ROE), приносот на средствата (ROA), 
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147 
 

каматната маржа, некаматната (провизионата) маржа, оперативниот профит и 

приходот по обична акција.  

Профитот на комерцијалните банки може да се утврди на два начина: ex 

ante и ex post маргини.149 Ex ante маргините се пресметуваат од договорните 

каматни стапки на кредитите и каматните стапки платени на депозитите. Ex 

post маргините ја претстауваат разликата помеѓу каматните приходи на 

банката и каматните расходи. Нето каматната маргина најчесто се зема како 

мерка за ефикасноста на банката, и е основа за пресметка на 

профитабилноста на банката.  

Освен показателите кои веќе беа детално образложени, на 

аналитичарите им е особено важен и оперативниот профит, кој се добива кога 

од вкупните оперативни приходи се одземат вкупните оперативни расходи, и 

добиениот износ се подели со вкупната актива. Приходот/ добивката по обична 

акција се добива кога нето профитот по оданочување се подели со бројот на 

обични акции.  

 

5.1. Фактори на профитабилноста на банките 

 

Профитабилноста на комерцијалните банки е исклучително значајна за 

економијата и од микро и од макро аспект. Од микро аспект, профитот е 

единствената причина поради која комерцијалните банки опстојуваат на 

пазарот, особено имајќи го предвид  фактот дека тие им позајмуваат средства 

на оние на дефицитарните економски единици. Од макроаспект, во време на 

експанзија на финансискиот сектор, битна е улогата на банките во 

забрзувањето на економскиот раст и нивното влијание врз продуктивност, 

иновативноста и поддршката на приватниот сектор.  

Профитабилните банки имаат способност за поголема издржливост на 

негативните влијанија на пазарот, како и пазарните неповолности, економските 

                                                           
149 Asli Demirgüç-Kunt and Harry Huizinga- “Determinants of commercial bank interest margins and 

profitability: some international evidence”, 1998 
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кризи, а со тоа ја зголемуваат силата на економскиот систем. Здравите и 

солидни банки се во супериорна позиција, и често влијаат на издржливоста и 

на самиот финансиски систем во земјата.  

За остварување на профитабилност, потребно е да се формираат цени 

на банкарските кредити на ниво на банката, кои ги покриваат вкупните трошоци 

и ја остваруваат целната стапка на принос на акционерскиот капитал.  

 

5.1.1. Микроекономски фактори на профитабилноста 

 

Микроекономските, или интерните индикатори кои влијаат на 

профитабилноста на комерцијалните банки, имаат огромно влијание врз неа, а 

меѓу нив најчесто се набројуваат големината на банката, оперативната 

ефикасност, капиталот, кредитниот ризик и воопшто аверзијата кон ризик на 

банката, составот на кредитното портфолио и управувањето со средствата на 

банката. Овие интерни фактори се фактори на коишто може да се влијае, за 

разлика од екстерните фактори. Во основа, се се сведува на фактот дека 

профитабилноста на банката се постигнува преку зголемување на приходите, 

или преку намалување на трошоците.  

 Големината на банката е релативно поважен фактор, поради тоа што 

поголемите банки имаат релативно помали трошоци како резултат на 

економијата од обем што ја применуваат во работењето, држејќи голем пазар и 

остварувајќи профит. Сепак, при анализа на профитабилноста на 

комерцијалните банки, треба да се земат предвид сите разлики меѓу големите 

и малите банки. Големината на банката влијае врз типот на активности во кои 

банката ќе инвестира и врз целосното финансиско работење на банката. 

Малите банки обично се сосредоточуваат на т.н. малопродажна страна на 

банкарството- давајќи кредити и прибирајќи депозити од физички лица, и мали 

бизниси. Спротивно на нив, големите банки освен со овие активности, се бават 

и со кредитирање на големи корпорации. Праксата покажала дека малите 

банки се разликуваат од големите по износот на вонбилансни активности со 
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кои се занимаваат, односно имаат доста помала вонбилансна актива и пасива, 

и ретко држат деривативни инструменти. Нормално, тоа е поради фактот дека 

големите банки имаат далеку полесен пристап до пазарите на капитал. 

Големите банки даваат кредити на големи корпорации, работат со понизок 

износ на акционерски капитал, и држат поголем износ на деривативни 

финансиски инструменти, што води до тоа големите комерцијални банки да 

имаат помал распон на каматните стапки (разликата меѓу каматните и 

депозитните стапки) и помали нето каматни маржи (разликата меѓу каматните 

приходи и каматните расходи). Големите банки исплаќаат и поголем износ на 

плати, поради поголемиот број на вработени, и повеќе вложуваат во згради и 

опрема од малите банки. Поради диверзифицирање на своите операции, и 

вложување во вонбилансни активости, големите банки имаат поголеми 

некаматни приходи од малите банки, и во последниве години, имаат доста 

подобри резултати (ROA, ROE) за разлика од малите банки.150 

Поради тоа што литературата за оваа област е доста обемна, постојат 

голем број на студии и истражувања од различни земји, и тие откриваат голем 

број докажани факти. Имено, се смета дека банките кои се потпираат најмногу 

на депозитите како извори за финансирање, се помалку профитабилни, бидејќи 

депозитите предизвикуваат големи трошоци.151 Исто така, банките со 

релативно голем процент на бескаматни средства во своите вкупни средства, 

се помалку профитабилни. Голем удел во профитабилноста има и странскиот 

капитал во банките. Имено, во земите во развој, странските банки остваруваат 

повисоки каматни маргини и стапки на профитабилност.   

Според Milutin Cirovic, главни микроекономски фактори кои влијаат на 

профитабилноста на комерцијалните банки се квалитетот на менаџментот, 

квалитетот на активата, економијата од обем, вонбилансните активности и 

трошоците на работењето на банката.  

Квалитетот на менаџментот е многу битен фактор на ефикасноста и 

профитабилноста на секоја банка. Оперативниот менаџмент непосредно ја 

                                                           
150 Saunders, M.Cornett, “Finacijska trzishta i institucije”, Zagreb 2006 
151 Asli Demirgüç-Kunt and Harry Huizinga- “Determinants of commercial bank interest margins and 
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води и извршува политиката на банката и со тоа најдиректно влијае врз 

нејзините перформанси. Во современите пазарни економии, добриот и 

успешен банкарски менаџер потребно е да поседува големо професионално и 

теоретско знаење, но и да биде банкарски претприемач. Квалитетот на 

банкарскиот менаџер се состои во способноста да ја увиди и правилно процени 

состојбата на финансиските пазари, понатамаошниот развој на финансискиот 

пазар и конкурентноста на финансиските институции, за благовремено да ги 

влечат вистинските потези во банката со која менаџираат. Банкарскиот 

менаџмент треба и да има способност да согледа дали банката треба да се 

развива врз база на интерен раст или преку аквизација и спојување. 

Квалитетот на активата на банката е истотака многу битен фактор на 

сигурноста и профитабилноста на банката. Главниот облик на кредитни 

пласмани на банката се кредитите на физичките и правните лица. При вакво 

пласирање на средствата, банката мора да најде бонитетни претпријатија и 

кредитоспособни кредитобаратели, поради тоа што доколку банката има голем 

процент на нефункционални кредити, загубите од ваквата ситуација се 

покриваат од резервите или од капиталот на банката, што секако влијае и на 

профитабилноста на банката. Успешните банки користат модели за евалуација 

на кредитната способност на потенцијалните должници, се со цел да се 

минимизира стапката на нефункционални кредити во рамките на банкарското 

портфолио. Секако, за да бидат спремни и за “поцрното” сценарио, банките 

формираат и одвојуваат резерви за покривање очекуваните но и 

неочекуваните загуби.  

Трошоците на работењето на секоја банка влијаат врз степенот на 

нејзината профитабилност. Оперативните банкарски менаџери имаат задача 

да пронајдат начини да ги минимизираат трошоците, при што во овие трошоци 

се вбројуваат трошоците за плати и бенефити за вработените, како и 

амортизацијата на опремата и фиксните трошоци.  

Економијата од обем е важен фактор, кој вреди да се спомене при 

анализа на факторите на профитабилноста на комерцијалните банки. Поради 

јаката конкуренција во банкарскиот сектор, банките мораат постојано да ги 

намалуваат каматните стапки и провизиите, со цел да останат конкурентни и да 
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не изгубат дел од постојните клиенти. Сепак, тие често се наоѓаат во положба 

да мораат да го зголемат обемот на работење за да им се намалат фиксните 

трошоци по единица банкарски производ, со што директно се влијае на 

банкарскиот профит. Сепак, во теоријата често се укажува на фактот дека 

економијата од обем не е толку изразена во банкарството колку што е во 

сферата на производството. Освен економијата од обем, во банкарската сфера 

често се споменува и економијата од опсег, односно диверзификацијата на 

производите и услугите кои се нудат од страна на банките. Со тоа, банките 

создаваат можност за таканаречена “вкрстена продажба” на своите производи 

и услуги, со што би се зголемил нивниот приход, наспроти трошоците кои се 

значително пониски.  

Како микроекономски фактор кој влијае врз профитабилноста на банките 

се јавуваат и вонбилансните операции, кои се се повеќе нагласени на пазарите 

на високоразвиените економии. Поради високата пазарна конкуренција, 

банките се повеќе се фокусираат на вонбилансни активности, финансиски 

иновации и финансиски инженеринг, добивајќи подобра пазарна позиција, 

значајни приходи и додатни провизии. Секако, ризикот за овие операции е 

многу поголем во споредба со традиционалните банкарски активности, и 

според голем број економисти, токму овие операции го доведоа светскиот 

финансиски систем пред колапс со Глобалната финансиска криза од 2008 

година.   

Профитните центри на банката, како организациони делови, 

овозможуваат согледување на приходите и расходите на банката како целина, 

но и по организациони делови и по активности. Со помош на најновата 

компјутерска и софтверска технологија, банките се во можност да согледаат и 

брзо да ги анализираат податоците за приходите, расходите, и нето профитот, 

како по организациони единици, така и по билансни и вонбилансни активности. 

Врз база на добиените податоци, менаџментот на банката може да ги ограничи 

или укине оние активности кои негативно влијаат врз профитабилноста на 

банката.  

Банките особено обрнуваат внимание на оперативните приходи, кои се 

добиваат со провизиите кои тие ги наплаќаат, и преку каматната маргина, која 
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е разликата помеѓу активната и пасивната каматна стапка. Освен тоа, многу 

битни за надгледување и анализа се оперативните расходи, кои ги сочинуваат 

расходите за плати и бенефиции за вработените и материјалните расходи, како 

амортизацијата. Токму разликата помеѓу оперативните приходи и оперативните 

расходи го сочинува бруто-профитот на банката, од кој треба да се издвојат 

средства за плаќање на данок, и средства за резерви, за покривање на 

потенцијалните загуби. Тоа што ќе преостане е нето профитот на банката, кој е 

вистинското мерило за нејзината успешност и ефикасност. Нето профитот 

може да се искористи за зголемување на акционерскиот капитал, доколку овие 

средства не се распределат на акционерите.  

 

5.1.2. Макроекономски фактори на профитабилноста 

 

Макроекономските фактори се екстерни фактори над кои банката нема 

контрола, бидејќи нивното влијание е на макрониво. Најчесто прифатени 

фактори, за кои се смета дека имаат позитивно влијание врз профитот се 

економскиот раст и инфлацијата.152 Економскиот раст и инфлацијата, се во 

најголем дел од случаите, позитивно корелирани со профитот на банките, и 

воопшто на приватниот сектор. Обично, банкарските приходи растат повеќе со 

инфлацијата отколку банкарските трошоци. 153  

Голем број студии и истражувања покажуваат дека финансиските 

перформанси на банките се во голем дел условени од фазата на деловниот 

циклус низ кој земјата или регионот поминува.154 Имено, за време на 

економските бумови, компаниите и домаќинствата издвојуваат поголеми 

пропорции од своите приходи за сервисирање на своите долгови, со уште 

поголеми можности и преференции за нови задолжувања. Под услов сите 

фактори да останат непроменети, и побарувачката за кредити и приходите за 
                                                           
152 Khizer Ali, Muhhamad farhan Akhtar- “Bank-Specific and Macroeconomic Indicators of Profitability - 

Empirical Evidence from the Commercial Banks of Pakistan”, April 2011 

153 Asli Demirgüç-Kunt and Harry Huizinga- “Determinants of commercial bank interest margins and 

profitability: some international evidence”, 1998 
154 Clair Robert, “Macroeconomic determinants of banking financial performance and resilience in Singapore”, 

December 2004, p.7 
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банките ќе растат заедно со деловниот циклус. За разлика од економските 

експанзии, доколку економијата е во рецесија, тоа негативно се одразува на 

работењето и перформансите на банката. Така, јапонските банки во 1990тите 

години остварувале ниски стапки на профитабилност, што произлегува од 

фактот дека јапонската економија во тој период имала ниски стапки на раст.155 

Генерално, во рецесионите фази доаѓа до повисоки стапки на банкротства на 

компаниите, кои во поволни макроекономски услови би остварувале високи 

профити. Исто така, и секторските (енергетски, аграрни, станбени сектори) 

кризи негативно влијаат врз банките, кои имаат доста високи пласмани во овие 

сектори. Посебно неповолна е комбинацијата на рецесионите движења и 

високите каматни стапки, бидејќи тоа води кон зголемување на 

нефункционалните кредити на банките. Сето ова влијае на намалување на 

профитабилноста на банките, и дури и привремено негативни стапки на 

профитабилност. Затоа, од аспект на банките, најповолно макроекономско 

окружување е она кое обезбедува доволно високи стапки на економски раст, 

доволен степен на ценовна и валутна стабилност, фискална политика која не 

го гуши приватниот сектор, како и позитивни, но не превисоки реални каматни 

стапки.  

Сепак, овој однос не мора секогаш да биде правопропорционален, 

бидејќи профитот на банките зависи и од преземањето на кредитен ризик од 

страна на банките, нивното кредитно портфолио и нивната политика на 

трошоци.  

 Како останати макроекономски детерминанти на профитабилноста на 

банките се наведуваат и степенот на конкуренција во банкарскиот сектор, 

интернационализацијата на банкарското работење (процентот на странските 

заеми во вкупните средства), интернационализацијата на сопственичката 

структура на банките, и секако, цикличните фактори.  

Најчесто се смета дека висококонцентрираниот банкарски сектор води до 

поголема конкуренција, и следствено, поголем профит воопшто во секторот.  
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5.2. Финансиски индикатори на македонските 

комерцијални банки 

 

Последниве десетина години комерцијалните банки се соочуваат со 

доста профитабилно работење, но и покрај тоа, некои банки сеуште се наоѓаат 

во неповолна положба, и инвестираат во непрофитабилни и неделотворни 

подрачја. Еден од начините за утрдување на грешките и потенцијалните 

можности за поголеми профити на банките е анализата на финансиските 

извештаи. Особено битна е континуирана меѓусекторска анализа, т.е. анализа 

на финансиските извештаи и споредба на сите учесници во еден сектор.  

Со користење на споредбени податоци за индикаторите на 

финансиската стабилност на банкарскиот систем на Република Македонија за 

периодот од 2001-2011 година, дојдов до заклучок дека состојбата на 

банкарскиот сектор во земјава драстично се менувала на многу полиња во 

текот на последниве десет години. Како прво, стапката на адекватност на 

капиталот, која е еден вид заштитен знак за банките од земјата, опаѓала од 

34,3% во 2001 година на 16,8% во 2011 година (со најниско ниво во третиот 

квартал од 2008 година) 156, но сепак сеуште е на доста повисоко ниво од 

пропишаните 8 % адекватност на капиталот со Базелската спогодба.  

Нето каматната маргина кај банките исто така има подраматични 

промени низ годините. Имено, за кредити и депозити во денари таа изнесувала 

9,5 % во 2001, 5% во 2007, а 3% во 2011. За кредитите и депозитите во девизи, 

таа се движела од 3,3% во 2001, 6,6% во 2007 и 4,6% во 2011 година. 

Следствено, банките повеќе заработуваат од денарските кредити, поради 

повисоката нето каматна маргина, но тоа може да се поврзе и со можноста 

нивната верба во (не)стабилноста на денарот да ја одразуваат преку повисоки 

премии за ризик.  

                                                           
156 НБРМ, Отсек за финансиска стабилност, Индикатори за финансиска стабилност на банкарскиот 

сектор на Република Македонија, 2001-2011 
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5.3. Анализа на финансиските извештаи на 

комерцијалните банки од земјава 

 

Финансиските извештаи на комерцијалните банки ни овозможуваат да 

пресметаме одредени финансиски показатели за работењето и успешноста на 

банките, но тие секогаш треба да се споредуваат помеѓу конкурентските банки 

во една земја, бидејќи, доколку се набљудува само движењето на показателите 

за една банка, може да се утврди тренд на зголемување на профитабилноста, 

кој е нереален, и е резултат на поволните економски услови и окружување, што 

ќе се забележи и кај конкурентските банки кои делуваат на истиот пазар. Затоа, 

анализите секогаш се прават врз основа на споредба, со цел да се истакнат 

предностите во одредени области на една банка во однос на друга.  

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Финансиска анализа на група големи, средни и 

мали банки во Република Македонија 

 

Комерцијалните банки во земјата се групирани во 3 групи, пред се 

заради износот на нивната вкупна актива, со цел полесно да се доаѓа до 

заклучоци и да се разберат нивните активности.  
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Преглед на банки по групи со состојба на 31.12.2010 година 

        Група големи банки   Група средни банки   Група мали банки 

1 
Комерцијална банка АД 

Скопје 
1 Алфа банка АД Скопје 1 

Еуростандард банка АД 

Скопје 

2 
НЛБ Тутунска банка АД 

Скопје 
2 

Извозна и кредитна банка 

АД Скопје 
2 Зираат банка АД Скопје 

3 Стопанска банка АД Скопје 3 

Македонска банка за 

поддршка на развојот АД 

Скопје 

3 Капитал банка АД Скопје 

    4 Охридска банка АД Охрид 4 Поштенска банка АД Скопје 

    5 Прокредит банка АД Скопје 5 Статер банка АД Куманово 

  
  

6 Стопанска банка АД Битола 6 
Централна кооперативна 

банка АД Скопје 

    7 ТТК банка АД Скопје     

    8 УНИ банка АД Скопје     

    
9 

Шпаркасе банка Македонија 

АД Скопје 
  

  

* Банките се дадени по азбучен редослед. 

ИЗВОР: НБРМ, Анекси кон Извештајот за банкарскиот систем и 

банкарската супервизија во Република Македонија во 2010 година, април 2011 

 

Во група големи банки спаѓаат трите најголеми банки, кои се најдоа во 

оваа група заради активата поголема од 15 милијарди денари, а тоа се: 

Комерцијална банка АД Скопје, Стопанска банка АД Скопје и НЛБ Тутунска 

банка АД Скопје. Во голем број трудови се јавуваат под акронимот “големата 

тројка". 

Во групата средни банки спаѓаат банки со актива од 4,5 до 15 милијарди 

денари, и тука спаѓаат: Алфа банка АД Скопје, Уни Банка АД Скопје, ИК Банка 

АД Скопје157, Шпаркасе Македонија АД Скопје, Охридска банка АД Скопје, 

Прокредит банка АД Скопје, Стопанска банка АД Битола, ТТК банка АД Скопје, 

а последнава година во оваа група, од групата мали банки се приклучи и 

Македонската банка за поддршка на развојот АД Скопје.  

Во групата мали банки се групираат банките со актива помала од 4,5 

милијарди денари, и тука се вбројуваат Еуростандард банка АД Скопје, 

Капитал банка АД Скопје, Поштенска банка АД Скопје, Централна 

кооперативна банка АД Скопје, Зираат банка АД Скопје, Статер банка АД 

                                                           
157 Од 14.07.2011 ребрендирана во Халк Банка АД Скопје 
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Куманово. Малите банки, и според доставените финансиски извештаи, и 

според делокругот на работа имаат далеку повисока стапка на адекватност на 

капиталот, во однос на големите банки, и тоа, веројатно е последица на 

нивната помала депозитна основа, помалиот број на клиенти кои ги 

опслужуваат, и поконзервативната деловна-кредитна политика, која најчесто се 

согледува преку пониското ниво на неризичните средства во нивните вкупни 

средства. 158 

ИЗВОР:НБРМ, Извештај за банкарскиот систем и банкарската супервизија  

во 2010 година 

 

 

ИЗВОР: НБРМ, Анекси при извештај за банкарскиот систем и 

банкарската супервизија во 2010 година 

 

Секако, при оценувањето на банките, секогаш треба да се има предвид 

нивната големина, како основа за нивна споредба, токму затоа и банките се 

групираат и анализираат во 3 групи. Карактеристиките и особеностите на 

                                                           
158 Петревски Горан, “Управување со банките”, Скопје 2008, стр.347 

Кредити на нефинансиските субјекти 

      

Групи банки 

Состојба во милиони денари  

31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 

Големи банки 62.143 87.774 115.826 121.845 128.540 

Средни банки 23.698 34.083 48.250 48.222 53.711 

Мали банки 3.965 3.048 3.831 3.643 4.294 

ВКУПНО 89.806 124.904 167.908 173.710 186.545 
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банките се разликуваат и разграничуваат токму преку нивната големина. 

Поголемите банки обично дејствуваат на пошироко географско подрачје, и 

покриваат повеќе сегменти, преку поголемиот број на вработени, додека 

малите банки обично се полокални, и дејствуваат само на одреден пазар, или 

се специјализираат спрема одреден сегмент. Големите банки, поради 

поголемиот број на клиенти имаат и поголема депозитна база, а со тоа имаат 

можност да се впуштат во кредитирање на поголеми компании, за разлика од 

малите банки кои, поради помалиот број на опслужени клиенти, имаат и 

помали можности за давање на кредити. Тоа се забележува и на следната 

табела, каде се воочува доминантноста на групата големи банки при 

кредитирањето. Групата големи банки имаат доста повисоко пазарно учество 

од другите банки, и во 2010 година опфаќале 66% од македонскиот пазар, што 

дополнително ја потврдува нивната доминантна позиција. Тие во 2010 година 

значајно го зголемија учеството на вложувањата во хартии од вредност во 

својата актива, и нивното учество се зголеми за 46,9%.  

И поголемата кредитна активност на групата големи банки не е случајна, 

бидејќи во 2009 година тие заземале околу 75% од вкупните депозити на 

населението, претпријатијата и други клиенти, за сметка на околу 23% удел на 

средните банки, и само 2-3% удел во вкупните депозити на малите банки. Оваа 

ситуација малку е сменета во 2010 година, со раст на депозитите на 

претпријатијата во средните банки, на 33,3%, за сметка на големите банки. 

Генерално, може да воочи доминација на големите банки во кредитирањето и 

прибирањето на депозити, кои секако, како процеси се целосно меѓусебно 

зависни, и произлегуваат еден од друг. 

 

Распореденост на депозитите на нефинансиските субјекти по одделни групи банки 

          

Структури на депозитите 

31.12.2009 31.12.2010 

Големи 

банки 

Средни 

банки 

Мали 

банки 
Вкупно 

Големи 

банки 

Средни 

банки 

Мали 

банки 
Вкупно 

Секторска 

структура 

Претпријатија 71,1% 25,5% 3,4% 100,0% 62,5% 33,3% 4,1% 100,0% 

Население 76,4% 21,7% 1,9% 100,0% 76,7% 21,1% 2,2% 100,0% 

Други 

клиенти 
66,9% 24,5% 8,6% 100,0% 71,3% 19,3% 9,5% 100,0% 

Рочна 

структура 

По видување 75,2% 21,1% 3,7% 100,0% 72,6% 23,6% 3,8% 100,0% 

Краткорочни 75,2% 22,8% 2,0% 100,0% 72,9% 24,1% 3,0% 100,0% 
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Долгорочни 69,4% 28,4% 2,2% 100,0% 71,9% 26,8% 1,3% 100,0% 

Валутна 

структура 

Денарски 74,1% 21,8% 4,1% 100,0% 73,3% 22,3% 4,4% 100,0% 

Денарски со 

клаузула 
74,9% 20,2% 4,9% 100,0% 49,5% 40,9% 9,6% 100,0% 

Девизни 74,7% 23,9% 1,4% 100,0% 73,0% 25,4% 1,6% 100,0% 

 

ИЗВОР: НБРМ, Анекси при извештај за банкарскиот систем и 

банкарската супервизија во 2010 година 

 

Секако, поголемото учество во кредитирањето неизбежно води и кон 

поголемо учество во вкупната кредитна изложеност, која кај групата големи 

банки изнесува дури 68,8% во 2010, кај средните 28,1% а кај групата мали 

банки само 3,1%. Сепак, и покрај поголемата кредитна изложеност и 

поголемите ризици кои ги преземаат, групата големи банки има најниско 

учество на нефункционалните кредити во вкупното кредитно портфолио, од 

8,4% во 2010 година, за разлика од 10,8% на средните банки, и 15% на групата 

мали банки.159 Сепак, растот на кредитната активност во 2010 година беше 

тренд кој ги зафати сите групи на банки. Обично, за малите банки 

карактеристични се денарските кредити, а девизните кредити (кредитите со 

валутна компонента) се позастапени кај групата средни и големи банки. Сите 

досега анализирани показатели водат кон заклучокот дека групата мали банки 

не остварува доволно добри финансиски резултати, и потребно е 

консолидирање на овие банки и нивно окрупнување.  

Во 2010 година, вкупните средства на финансискиот сектор во 

Македонија се зголемија, со што се појавува тенденција за приближување на 

растот до оној кој се постигна пред појавата на кризата. Може да се заклучи 

дека забрзаната динамика на раст на вкупните средства на финансискиот 

сектор е во согласност со закрепнувањето на економската активност во земјата 

во 2010 година. Логично, според се досега образложено, токму банкарскиот 

систем ја задржа улогата на носител на апсолутниот пораст на вкупните 

средства на финансискиот систем, поради неговата доминантна улога во него.  

                                                           
159 НБРМ, Анекси кон Извештајот за банкарскиот систем и банкарската супервизија за Република 

Македонија за 2010 година, април 2011 
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 Како значаен показател за кредитното портфолио на банките е 

показателот за нефункционални кредити во однос на сите кредити. Имено, 

Македонија се наоѓа некаде на средината помеѓу анализираните земји од 

регионот и ЕУ според овој показател, и е неспорно дека банките активно ги 

анализираат преземените ризици, и се стекнале со доволно искуство за нивна 

проценка, бидејќи Македонија има понизок коефициент на нефункционални во 

однос на вкупни кредити од Србија, Црна Гора, Романија, Литванија и Украина, 

а е на исто ниво со Грција и Русија. Со оглед на фактот дека сите земји во 

транзиција, вклучувајќи ја и Македонија, наследија неефикасни банкарски 

системи во кои кредитната политика се базирала на политички, социјални 

наместо на пазарни фактори, сосема е логично што на почетокот по самот 

распад на СФРЈ, износот на нефункционални кредити во банкарските 

портфолиа беше алармантен. Сепак, по санацијата на најголемата банка во 

Македонија и реформите во банкарството, како и консолидацијата на банките, 

овој процент на ненаплатливи заеми опадна во периодот од 1995 година до 

2004 година од 44,4% на 13,8%. 160 

             

ИЗВОР: НБРМ, Извештај за банкарскиот систем и банкарската супервизија 

за Република Македонија за 2010 година, април 2011 

 

Според податоци на НБРМ, кофициентот нефункционални кредити/ 

бруто кредити има драматичен пад од 2001 година, кога изнесувал 24,5%, за да 

                                                           
160 Ханџиски Борко, “Ефикасноста на банкарскиот сектор”, НБРМ 
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достигне неверојатни 6,5% во третиот квартал од 2008 година, па повторно да 

се зголеми на 10,4% во третиот квартал од 2010 година, како резултат на 

кризните години. Токму како резултат на глобалната финансиска криза, во 2009 

година, особено се засили растот на нефункционалните кредити, особено кај 

изложеностите кај населението. Сепак, пред да се донесе заклучок, потребно е 

да се земат сите расположиви податоци во предвид, а особено фактот дека 

повеќето земји од Централна и Источна Европа се справуваа, исто како и 

Македонија, со процесот на влошување на квалитетот на кредитното 

портфолио. Во првиот квартал од 2011 година, односот на нефункционални со 

бруто дадени кредити изнесуваше 9,1%. 161 

          

 

Она што е посебно карактеристично за македонскиот банкарски систем, 

е дека тој има доста високи вредности на показателот за покриеноста на 

нефункционалните кредити со вкупната пресметана исправка на вредноста и 

посебна резерва. Тоа е резултат на сеуште конзервативната деловна политика 

на македонските банки, софистицираноста во процесите на мерење и 

управување со кредитниот ризик, длабочината и ликвидноста на пазарите на 

различните средства за обезбедување (а особено ликвидноста на пазарот за 

                                                           
161 НБРМ, Индикатори за финансиска стабилност на банкарскиот систем на Република Македонија, 

2001-2011  
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недвижности), и правната заштита која ја нуди регулативата за доверителите 

во случај на стечајна постапка. 162 Показателот вкупни издвоени средства за 

резервации за кредити/ нефункционални кредити има доста високи вредности 

во последниве неколку години, со што уште еднаш се потврдува тезата дека 

македонските банки научија правилно да раководат и управуваат со 

кредитниот ризик. Имено, од 76,7% во 2001 година, околу 103% во 2007 година, 

тој достигнал највисоки вредности во 2008 година (118,1% во последниот 

квартал од 2008 година), како последица на кризната 2008 година, овој 

показател паднал во 2009 година на 97,6%, а денес изнесува 103,3%. 163 

Во Македонија се јавува високо ниво на концентрација на изложеноста 

на банките кон секторот “претпријатија и други клиенти”. Имено, на 31.12.2010 

учеството на изложеноста на кредитен ризик кон десетте најголеми клиенти во 

овој сектор изнесувала 23,6%, а изложеноста кон овој сектор е најголема кај 

групата големи банки.  

 

За разлика од изложеноста кон овој сектор, изложеноста на 

македонските банки кон секторот „физички лица“ е доста помала, и е најголема 

кај групата мали банки, а тоа се должи на инсистирањето на групата големи и 

средни банки повеќе да се сосредоточат на претпријатијата, како клиенти кои 

им нудат повеќе можности за приходи, како каматни така и некаматни. Сепак, 

иако релативно помало од изложеноста кон правните лица, сепак, треба да се 
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има предвид фактот дека во периодот од 2000 до 2006 година, кредитирањето 

на населението е зголемено за речиси осум пати. 164 

Во однос на ликвидносната положба, таа се подобри во банкарскиот 

систем во споредба со 2009 година, а особено показателите за денарската 

ликвидност покажуваат позитивен нагорен тренд, додека кај показателите за 

девизната ликвидност се јавуваат повремени осцилации. Групата големи банки 

и натаму останува главен носител на растот на ликвидната актива на 

банкарскиот систем, додека групата мали банки има најголемо учество на 

ликвидна актива во банкарскиот сектор. Депозитите како главни извори на 

финансирање на домашните банки, и натаму имаат високо ниво на стабилност. 

При симулирање на стрес-тест за повлекување на депозитите на 20 % од 

населението, банкарскиот систем се покажува поотпорен и поиздржлив од 

лани, и сите банки имаат доволно ликвидни средства за да го возвратат 

ударот. Значи, ликвидносната состојба на македонските банки е солидна, 

особено поради претпазливоста на банките поради политичкото и економско 

окружување. Односот на високоликвидна актива во вкупна актива, како мерка 

за ликвидносниот ризик на банките, достигнала најниска вредност во 2004 

година, со 12,4%, но по појавата на кризата, банките попретпазливо 

кредитираа, и се стремеа кон тоа да држат поголем износ на високоликвидни 

средства, со што овој показател се зголеми на 25,3% во 2010 година. Тоа е 

уште еден податок плус кон аргументите за влијанието на кризата врз 

работењето на македонските банки.  

Солвентноста на банкарскиот систем во 2010 година забележа извесно 

намалување, кое се должи на засилените активности на групата мали и средни 

банки, додека солвентноста на групата големи банки бележи зголемување во 

однос на 2009 година. Во споредба со земјите од регионот и други анализирани 

земји, стапката на адекватност на банкарскиот систем во Македонија се наоѓа 

некаде во средината, а е резултат на намалувањето на адекватноста на 

капиталот на средните и мали банки, поради нивната засилена кредитна 

активност, особено во втората половина на 2010 година. Согласно табелата 

подолу, очигледно е дека, иако благо намалена, сепак стапката на адекватност 

                                                           
164 НБРМ, Извештај за финансиската стабилност на Република Македонија во 2006 година, Скопје 2007 



164 
 

е сеуште далеку над онаа пропишана од Базелскиот комитет (дури и доста над 

новата, реформирана регулативна рамка-Базел 3). За разлика од неа, стапката 

на капитализираност воопшто не е променета во последниве 3 години.  

                   

Доколку се направи споредба на стапката на адекватност од 2001-2011 

година, ќе се забележи “олабавувањето” на македонските банки, и нивното се 

поголемо впуштање во кредитирање. Имено, во 2001 година, таа изнесувала 

34,3%, и полека опаѓала до 17,9% во 2007 година, за да достигне 15% во 2008 

година, но повторно како резултат на кризата да порасне на 16,8% во првиот 

квартал на 2011 година. Впрочем, глобалната финансиска криза се покажа како 

своевидна кочница и освестување за македонските банки, и како причина за 

намалување на кредитирањето на банките, поголеми контроли на кредитната 

политика и попретпазливо управување со кредитниот и другите ризици во 

банкарството.  

 Доколку капиталот и резервите на банката се стават во однос со 

вкупната актива, се рефлектира степенот на покриеност на кредитите и другите 

средства на банката со акционерскиот капитал. Колку оваа покриеност е 

поголема, толку подобро. Во Македонија, овој показател во 2001 година 

изнесувал 18,1%, во 2007 12,6%, а денес (прв квартал од 2011 година) оваа 

покриеност е 11,0%. Пред усвојувањето на Базелската спогодба, овој 
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показател се користел за утврдување на стапката на адекватност на капиталот, 

и се сметало дека коефициент над 5% покажува доброкапитализирана банка.  

2010 година е година кога сите банки ги зголемија сопствените средства, 

и со тоа овозможија одржување на квалитетната структура на сопствени 

средства, и со тоа, излегување во пресрет на своите клиенти, и поддршка на 

идните активности во банкарскиот сектор.  

Како особено впечатлива карактеристика на банкарскиот систем во 

Македонија е фактот дека апсолутно доминираат варијабилните каматни 

стапки, за разлика на вообичаената светска практика на примена на фиксни и 

варијабилни каматни стапки. Со тоа, банките се релативно заштитени од 

можните ризици од промената на каматните стапки, т.е. од пазарниот ризик.  

Од аспект на профитабилноста како предмет на мое внимание, банките 

во Македонија во 2010 година остварија повисоки профити за разлика од 2009 

година, за 37,7%.165 Сепак, ова зголемување не е резултат на работењето 

преку цела 2009 година, туку само на последниот квартал. И тука може да се 

забележи доминацијата на групата големи банки, заради која се поправа 

впечатокот на остварените добивки во секторот, во која тие имаат најголем 

удел. Нивната добивка во однос на 2009 година е поголема за 22,5% во однос 

на 2009 година, и тоа како резултат на намалената исправка на вредноста, која 

се случи по преземените средства врз основа на ненаплатливите побарувања, 

кое се случи последниот квартал на 2010 година. Како и во 2009 година, и во 

претходните години, така и во 2010 година, групата мали и средни банки 

работат со загуба.  

Од аспект, пак, на структурата на нивните приходи и нивното користење, 

банките бележат намалување на вкупните приходи во 2010 година за 2,7% во 

однос на 2009. Како што се гледа и на графиконот, најголемиот дел од 

приходите го заземаат нето каматните приходи, со 65,1% , па потоа нето-

приходите од провизии со 21,2% во 2010 година. Нивното користење, пак, 

сеуште е најголемо за покривање на оперативните трошоци (66,2%).   
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Република Македонија за 2010 година, април 2011 
 

 

Нето-каматните приходи во однос на вкупните приходи расте од 2001 

година, кога изнесувале 34,3%, додека во првиот квартал од 2011 година, тие 

изнесуваат 63,5% од вкупните банкарски приходи. Учеството на некаматните 

расходи, пак во бруто приходите на македонските банки драстично опаднал од 

2001 година, од 108,4% на 57,4% во 2007, за да повторно порасне на 73,7% од 

вкупните приходи, што покажува дека банките голем дел од приходите користат 

за да ги покријат тековните некаматни расходи, што ја покажува нивната 

неефикасност во управувањето со трошоците. Како најголема ставка во 

некаматните трошоци се јавуваат трошоците за вработените. Доколку ги 

ставиме во однос со вкупните некаматни расходи, може да се забележи дека 

тие претставуваат повеќе од една третина од вкупните некаматни расходи. По 

овој податок сосема е логично настојувањето на банките да вработуваат 

помалку, се со цел да си ги намалат некаматните трошоци.    

Најголемиот дел од приходите банките го остваруваат од 

нефинансиските субјекти (со 45,9%), и населението (со 38,5%). 166  
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 ИЗВОР: НБРМ, Извештај за банкарскиот систем и банкарската супервизија 

за Република Македонија за 2010 година, април 2011 

 

 Единствено приходите од населението во 2010 година бележат 

намалување, кое се должи на намалување на каматните стапки на кредитите 

на населението, како и побавната динамика на кредитната активност на 

банките во овој сектор.  

 Расходите за камати на банките, пак се најголеми како расходи во 

секторот население, најмногу заради зголемување на депозитите на 

населението во 2010 година, и покрај опаѓањето на пасивните каматни стапки. 

Но, каматните расходи на банките за секторот претпријатија во 2010 година 

бележеа пад, кој се должеше на побавната динамика на пораст на овие 

депозити за разлика од депозитите на населението.  

Останатите, некаматни расходи, во најголем дел отпаѓаат на трошоците 

за плати, и овие трошоци по вработен, во последните три години, бележат 

повисока годишна стапка на раст, во споредба со оперативната добивка по 

вработен, што може да се протолкува како пад на продуктивноста на трудот во 

банкарскиот сектор. 167 
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ИЗВОР: НБРМ, Извештај за банкарскиот систем и банкарската супервизија 

за Република Македонија за 2010 година, април 2011 

 

Зголемената добивка во секторот во 2010 година позитивно влијаеше на 

сите показатели на профитабилноста и ефикасноста во работењето на 

македонските банки. Сепак, и овие показатели ја потврдуваат констатацијата 

дека зголемената добивка е резултат на намалената исправка на вредноста на 

средствата, кое се изврши во последниот квартал на 2010. Инаку, сите ставки и 

показатели кои не се под влијание на оваа исправка, бележеа намалување и 

влошување во однос на 2009 година.  

Доколку се набљудуваат ефектите и последиците од неповолните 

економски услови и движења врз македонските банки, највпечатлив е нивниот 

ефект врз нивната профитабилност. За разлика од банките во поразвиените 

земји, кои ударот од глобалната криза го почуствуваа веќе во 2008 година, 

последиците и ефектите врз македонските банки дојдоа една година подоцна. 

168 Имено, добивките на македонските банки во 2009 година беа за 51% 

пониски од нивните вредности претходната, 2008 година. Како главни причини 

за намалената профитабилност се сметаат влошените кредитни портфолиа на 

банките, намалувањето на растот на кредитните активности на банките, што ги 

намали и вкупните приходи на банките, растечките оперативни трошоци и 
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стимулативната каматна политика на банките, со цел да ги задржат 

постоечките депоненти.  

 

 Судејќи по графикот подолу, доста е очигледно намалувањето на 

каматните приходи, но и каматните расходи во 2009 година, но нето каматниот 

приход остварил благ пораст во 2009 година.  
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Показателите ROA и ROЕ имале, исто така, големи осцилации во 

вредностите од 2001 година, кога биле негативни. Со текот на годините, овие 

вредности добивале позитивни вредности, и го достигнале својот максимум во 

2007 година (ROA - 2,4, ROЕ – 18,3), за да од 2009 година, сите вредности да 

почнат драстично да опаѓаат, и во првиот квартал на 2011 година да се дојде 

повторно до негативни вредности на овие показатели (ROA - -0,1, и ROЕ - -1).  

Според податоците од НБРМ за финансиските показатели на банкаскиот 

систем во последните 2 години (2009 и 2010), може да се забележи раст на 

показателите ROA и ROE во 2010 година, кој се должи пред се на 

зголемувањето на вредностите на показателите кај групата големи банки. 

Бројот на вработени во банкарскиот сектор незначително се намалил, 

трошоците по вработен останале исти, но добивката по вработен се зголемила. 

Исто така, трошоците за плати во однос на вкупните оперативни трошоци, се 

зголемиле во 2010 година, што може да се објасни како намалување на 

продуктивноста на работната сила во банкарскиот сектор. Почувствителната 

положба на банките во 2010 година може да се објасни и со зголемувањето на 

оперативните трошоци во однос на вкупните редовни приходи на банките, но 

впечатливо е и зголемувањето на некаматните расходи во однос на вкупните 

расходи и падот на некаматните приходи во однос на вкупните приходи. По 

образложување на овие податоци, слободно може да се заклучи дека 

задоволителните вредности на  ROA и ROЕ не се резултат на подоброто и 
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поефикасно работење на банките, туку се единствено резултат на намалената 

исправка на вредноста на финансиските и нефинансиските средства на 

банките, која се изврши во последниот квартал од 2010 година.  

Споредбата на ROA и ROE за Македонија и земјите од регионот, и дел 

од земјите од ЕУ покажува дека Македонија се наоѓа некаде на средината по 

остварените вредности на овие показатели, што сепак треба да се смета за 

своевиден успех, имајќи го предвид релативното нестабилно окружување во 

кое работат нашите банки.  

Според податоците од НБРМ, речиси сите показатели на 

профитабилноста забележуваат благ раст во однос на 2009 година, сепак 

појавата на негативни вредности на ROA и ROЕ во 2011 година допринесува за 

голема загриженост кај банките и нивните клиенти, а особено ќе се прикаже и 

преку намаленото кредитирање оваа година. Групата големи банки уште 

еднаш, преку сите досегашни податоци, си ја задржува улогата на столб на 

банкарскиот систем, бидејќи тие донекаде ја подобруваат сликата за 

актуелната положба на банкарскиот систем во целина, и се носители на 

позитивните вредности на показателите на профитабилноста.  

На ниво на банкарскиот систем, намалувањето на каматните приходи е 

поизразено од намалувањето на каматните расходи во 2010 година, и се должи 

на поголемото намалување на каматните стапки на кредитите во однос на оние 

на депозитите, како и побрзата динамика на раст на депозитната активност 

наспроти кредитната активност на банките.  

Единствено нето-каматната маргина за сите банки во 2010 година 

оствари намалување за 0,7 процентни поени, и изнесува 4%. Нето каматната 

маргина е највисока за групата мали банки, што е и логично, имајќи го предвид 

нивното работење со доста високи активни и релативно ниски пасивни каматни 

стапки. 

Македонските банки, меѓу другото, ретко се решаваат за користење на 

кредити од НБРМ, па затоа коефициентот позајмици од НБРМ / вкупните 

обврски е доста низок, и е доста намален до 2001 година, кога изнесувал 0,4%, 

а од крајот на 2008 година па се до денес, тој изнесува 0,01%.   
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Во однос на котирањето на Македонската берза и користењето на 

пазарите на капитал, во 2011 година, само 6 банки котираат на Македонската 

Берза, и тоа: Охридска банка АД Охрид, ТТК Банка АД Скопје, потоа 

Комерцијална банка АД Скопје, Стопанска банка АД Битола (двете како дел од 

МБИ10 индексот), НЛБ Тутунска банка АД Скопје и Стопанска банка АД Скопје 

(како дел од МБИД индексот- индекс кој го прикажува движењето на цените на 

акциите за акционерските друштва со посебни обврски за известување). 

Моментално, само акциите на Комерцијална банка АД Скопје се наоѓаат во оној 

сегмент наречен суперкотација. Сепак, генерален заклучок е дека 

македонските банки во многу мал дел учествуваат во работата на Берзата. 

Сепак, оние кои беа активни пред глобалната финансиска криза, ги 

почуствуваа последиците и ефектите од неа во првите два квартали од 2009 

година.  

Доколку се направи споредба на показателите на банкарскиот систем во 

последниве 5 години, би се забележало огромно подобрување и усовршување 

на работењето на комерцијалните банки, иако уште од 2006 година, според 

дадените податоци, може да се забележи доминацијата на групата големи 

банки на сите полиња, и нивната улога како носител на порастот на 

банкарскиот сектор. Групата големи банки има доминација врз вкупната актива 

во банкарскиот сектор, вкупната актива и вонбилансните активности, 

капиталот, примените депозити, дадените кредити, показателите ROA и ROE, 

како и финансискиот резултат. Од подолу дадените табели може да се 

забележи перманентен раст на вкупните средства на банкарскиот сектор, кои 

во 2006 година изнесувале 174.117 милиони денари, во 2007 223.659 милиони 

денари, а во 2009 година 268.543 милиони денари, а во првиот квартал од 2011 

година вкупните средства изнесувале 308.881 милиони денари.  Адекватноста 

на капиталот, пак, опаднала од 21,3% во 2005 година, до околу 16, како што се 

движи до 2011 година. Забележителен е и трендот на намалување на стапката 

на нефункционални кредити во однос на вкупните кредити, од 15% во 2005 

година, на 6,8% во 2008, но и мал пораст во 2009 година на 9,9%, како резултат 

на глобалната финансиска криза. Показателот РОА ги достигнал своите 

највисоки вредности во времето на кредитната експанзија во Македонија, во 

2006 и 2007 година, од 1,8%, за да во првиот квартал од 2009 година падне на 
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0,2%, а во првиот квартал од 2011 година добиен е негативен предзнак, РОА 

изнесува – 0,1 %, иако групата големи банки бележи позитивни вредности на 

РОА. Ова се загрижувачки факти, кои се резултат на сите претходно наведени 

ситуации, од кризните 2009 и 2010 година, па се до денешната должничка 

криза во соседна Грција. Исто така, загрижувачки податоци дава и показателот 

РОЕ, кој изнесувал фантастични 15,2% во 2007 година, паднал до 1,8% во 2009 

година, за да во првиот квартал од 2011 година изнесува – 1%, и е резултат на 

негативните вредности за РОЕ на групата мали и средни банки (-12,1% и – 

12,9% соодветно), за разлика од групата големи банки кои покажуваат 

вредности од 7,5%.  

Со оглед на сите изнесени податоци, сметам дека потребна е 

перманентна контрола од страна на НБРМ, перманентно следење на 

ситуацијата, и можеби преструктуирање на групата мали и средни банки, кои 

треба да извршат некои промени (дали организациони, кадровски, или промена 

на ориентацијата и пазарниот дел) со цел да се приближат на позитивните 

резултати на „големата тројка“.  
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5.5. Споредба на карактеристиките на 

македонскиот банкарски систем со банкарските 

системи на земјите во регионот и 

високоразвиените земји 

 

  

Особено е значајно да се напомене дека македонскиот банкарски сектор 

во изминативе дваесетина години значајно еволуирал, и денес може да се 

споредува и со банкарските системи од високоразвиените држави, иако има 

уште долг развоен пат. Сепак, не треба да се заборави дека главните 

проблеми во овој сектор пред десетина години се денес минато, и денеска 

може да се забележи брза наплата на побарувањата на комерцијалните 

банки, особено поради законската регулатива од областа на меничното право. 

Исто така, ако некогаш се сметал квалитетот на менаџментот во банките како 

недоволен, и дискутабилен, денес тоа не е случај. Банките денес редовно и 

перманентно вложуваат во едукација и тренинзи за своите вработени, а 

особено за својот менаџмент. Единствено нешто што во последниве 20 

години, и сеуште е актуелно, е проблемот со макроекономското окружување 

во земјата, кое само носи потешкотии во ефикасното работење на банките, и 

е единствениот фактор за вина поради конзервативните политики кои ги водат 

банките.   

За да се објасни и разбере положбата во која се наоѓаат комерцијалните 

банки во Македонија, сметам дека е потребно да се направи споредба на 

клучните аспекти во нивното работење со работењето на банките од регионот 

(ЈИЕ-Југоисточна Европа), ЦИЕ (Централноисточна Европа) и 

високоразвиените земји, се со цел да се откријат слабостите и 

заостанувањата во однос на нив, и да може да се понуди решение за нивна 

поголема ефикасност.  

Во однос на развиеноста на банкарскиот систем, кој може да се 

набљудува преку повеќе показатели, се воочува дека нашиот банкарски 

систем сеуште заостанува во развиеноста од другите во регионот, а и од 

земјите во ЦИЕ. Коефициентот вкупни кредити/ вкупни депозити покажува 
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колкав дел од прибраните депозити се пласираат во облик на кредити на 

приватниот сектор, и неговата вредност за македонскиот банкарски систем е 

сеуште под просекот за регионот, а единствено Албанија заостанува зад нас.  

Во кризната 2008 година, како година на претпазливост, годишниот 

пораст на кредитите е помал од оној во претходните години, и тоа не само во 

случајот на Македонија, туку и кај сите земји од ЈИЕ и ЦИЕ.  

Во случајот на годишниот пораст на краткорочните депозити, пак, во голем број 

земји овој показател имал негативна вредност во 2008 година, а во Македонија 

тој имал највисока вредност од сите земји од ЦИЕ и ЈИЕ.  

 

Извор: Николоска Благица- Анализа на улогата на банкарскиот систем во 

економскиот раст: случајот на Македонија, Скопје 2009 

 

Како многу значајна карактеристика на банкарскиот систем во земјава е 

и високата ликвидност, која отстапува од стапките на ликвидна актива/ вкупна 

актива и ликвидна актива/ краткорочни обврски во другите земји, и е резултат 



176 
 

на сеуште големата конзервативност на комерцијалните банки во Македонија, 

кои поради стравот од банкарска паника, заради политички причини, сеуште 

држат голем дел од средствата, и тоа е и една од причините за доброто 

справување со банкарските навали во кризните 1999 и 2001 година, кога 

банките добростоечки го примија ударот од депонентите, и останаа во солидна 

ликвидна положба. Секако, големата ликвидност (и следствено непласирањето 

на тие средства како кредити за приватниот сектор) ги лиши банките од 

поголеми профити, а приватниот сектор од фондови за финансирање, кои се 

многу битни за понатамошен развој и воопшто, економски раст на државата. Во 

споредба со земјите од регионот, и други поразвиени држави, може да се дојде 

до заклучокот дека банкарскиот систем во Македонија е доволно ликвиден, и 

неговите вредности се подобри од оние на банкарскиот сектор во Бугарија, 

Словенија, Украина, и Полска.  

Показатели за ликвидноста на банкарскиот систем кај одредени земји  

                          

Индик

атор 

Македо

нија-
12.2010 

Бугар
ија-

12.20

09 

Чеш
ка-

09.2

010 

Грци
ја-

06.2

010 

Турц
ија-

09.20

10 

Укра
ина-

12.20

10 

Слове
нија-

12.200

9 

Полс
ка-

09.2

009 

Итал
ија-

06.20

10 

Естон
ија-

09.20

10 

Кипа
р-

03.2

010 

Австр
ија-

09.20

10 

Ликвид
на 

актива 
/ 

вкупна 
актива 

30,7% 
18,9
% 

31,3
% 

39,1
% 

55,3
% 

10,2
% 

13,8% 
19,4
% 

64,0
% 

11,4
% 

39,5
% 

24,4
% 

Ликвид

на 
актива 

/ 

краткор
очни 

обврски 

46,7% 
26,6
% 

77,3
% 

53,1
% 

82,6
% 

20,8
% 

36,2% 
28,7
% 

31,2
% 

23,5
% 

51,6
% 

69,7
% 

                          

*Извор: Интернет-страницата на ММФ, база на податоци за показателите за финансиска стабилност, по 
одделна земја. 

ИЗВОР: НБРМ, Извештај за банкарскиот систем и банкарската супервизија 
во Република Македонија за 2010 година, април 2011 

 

Во однос на стапката на адекватност на капиталот, Македонија во 

последниве неколку години има далеку повисока стапка на адекватност на 
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капиталот, и се движи слично како и кај земјите од регионот (Хрватска, 

Романија), што уште еднаш потврдува дека било каква криза неможе лесно 

дасе одрази во земјава, поради нејзината издржливост, и поради ваквата 

поконзервативна поставеност на македонските банки.  

 

 

 ИЗВОР: НБРМ, Извештај за финансиската стабилност во Република 

Македонија во 2009 година, јули 2010, стр. 97 

Во споредба со другите земји од регионот, Европа и светот во 2006 

година, може да се заклучи дека висината на ROA и ROЕ во Македонија 

сеуште го нема достигнато задоволувачкото ниво како оние вредности на 

банките во високоразвиените земји, иако треба да се истакне дека сме за 

степен поуспешни од земјите во регионот. Сепак, според последните податоци, 

може да се забележи дека македонските банки успеаа да ги намалат 

оперативните трошоци во нивното работење, и соодветно ја зголемија 

профитабилноста.  

Земја ROA ROE 

Аргентина 1,3 14,3 

Бразил 2,5 25,2 

Мексико 3,1 26,2 

БиХ 0,9 8,5 

Бугарија 2,2 24,4 

Хрватска 1,5 13 

Чешка 1,2 22,5 

Унгарија 1,8 24 

Македонија 1,8 12,3 
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ИЗВОР: Kapor Dr Predrag, Međunarodne finansije i bankarstvo, Megatrend, 

Beograd 2009, str.561 

 

Секако, потребно е македонскиот банкарски систем да се споредува со 

оние слични на него во однос на бројност на жители, број на банки кои работат, 

и клиенти кои се опслужуваат, но генерално, Македонија има банкарски систем 

Црна Гора 1,1 6,8 

Полска 1,7 21 

Романија 1,3 10,3 

Србија 1,7 10 

Словенија 1,3 15,1 

Турција 2,4 21,5 

Кина 0,7 14,8 

Индонезија 2,6 16,4 

Ј.Кореја 1,1 14,6 

Сингапур 1,4 13,7 

Ерменија 3,6 15,9 

Грузија 2,7 15,7 

Египет 0,9 17,4 

Кувајт 3,2 17,1 

Пакистан 3,1 35,2 

С.Арабија 4,3 30,5 

Обединети Арпски 
Емирати 2,3 18 

Гана 4,3 24,2 

Мозамбик 3,5 55,4 

Свазиленд 6 52 

Уганда 3,4 25,7 

Ј. Африка 1,4 18,3 

Австрија 0,7 16,9 

Франција 0,7 15,6 

Германија 0,3 7,5 

Грција 0,8 12,8 

Италија 0,8 11,5 

Швајцарија 0,9 17,7 

В. Британија 0,5 8,9 

Канада 1 20,9 

САД 1,3 12,3 

Јапонија 0,4 8,5 
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кој има добра стартна основа, во кој странските инвеститори вложуваат и за кој 

пројавуваат интерес, и единствен сектор кој континуирано расте и има 

позитивни резултати.  

 

6. Заклучни согледувања 

 

И покрај тешката положба во која беа комерцијалните банки во 

Македонија по распадот на СФРЈ, и потешкотиите со кои се соочија при 

справување со сите проблеми во транзицијата, сепак тие ја заслужуваат 

позицијата примат на финансискиот систем во земјата. Во овој дводецениски 

процес на промени, иновации и одење во чекор со сите светски и финансиски 

новини, македонските банки ја докажаа својата издржливост, ориентираноста 

кон придонес на економскиот развој, и тие и сеуште се столб на најразвиениот 

и релативно најуспешниот сектор во македонската економија.  

Со оглед на податоците од последниот квартален извештај на НБРМ, кои 

покажуваат и упатуваат на поголем раст на домашната економија во 2011 

година, освен подобриот финансиски резултат на комерцијалните банки, од нив 

се очекува и поддршка на приватниот сектор, којшто е главна движечка сила на 

економијата. До првата половина на 2011 година, се зголеми кредитната 

активност на банките, се зголеми и депозитната база како извор на 

финансирање, а се очекува овие поволни трендови и натаму да продолжат, и 

да се врати оптимизмот и кредитната експанзија од 2007 година.  Сепак тоа ќе 

зависи единствено од перцепцијата за ризик на банките. Во секој случај, 

сигурно е дека понатамошниот раст на депозитната база (како резултат на 

зголемениот капацитет на домаќинствата за штедење), ќе придонесат за раст и 

на кредитната активност на банките, што секако е доста поволно за реалниот 

сектор.  

Од аспект на кредитниот раст во изминатава година, тој забележува благ 

пораст од јануари до март 2011 година, со тоа што очекувањата се движењата 

да продолжат по истата траекторија. Тој е доста поголем за разлика од 2010 
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година, кога се почуствува нагло стопирање на кредитирањето, како резултат 

на аверзичноста кон ризик на македонските банки. Во споредба со другите 

соседни земји, и земјите од еврозоната, кредитниот раст е единствено повисок 

во Србија и Албанија, каде сеуште не се појави кредитна експанзија како во 

Македонија пред глобалната финансиска криза. И покрај сите овие показатели 

и позитивни трендови, сепак сите ризици не се исцрпени, и кредината 

активност на банките ќе биде заснована на принципите на сигурност и 

стабилност на вложувањата.   

 

 Секако, и менаџментот на банките треба постојано да се стреми кон 

подобри резултати, кон поголема ориентација кон клиентите и иновирање 

банкарски производи според мерките и потребите на клиентите.  

 Со оглед на изминативе тешки кризни години, и овие следни полни 

со предизвици, имајќи ја предвид и должничката криза во соседна Грција, 

реално е да се очекува еден неизвесен период, полн со опасности и ризици во 

банкарското работење. Иако должничката криза директно не не погодува, таа 

влијае врз македонската економија и македонскиот финансиски систем на 

многу нивоа, вклучувајќи го фактот дека две од македонските комерцијални 

банки (една од групата големи, и една од групата средни банки) имаат 

мнозинство грчки капитал, дека голем дел од извозот е наменет и прилагоден 

за грчкиот пазар, како и фактот дека голем број претпријатија се основани со 

грчки капитал, и кои секако, сеуште не го знаат исходот од оваа ситуација. Она 

што е сигурно, е дека имајќи ги предвид претходниве 20 години од државното и 

монетарното осамостојување, македонските банки секогаш успевале да ги 

пребродат сите регионални, внатрешни, ликвидносни, политички кризи, и сите 

турбулентни времиња на овие простори.  
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 Единствено што треба да се истакне е веќе релативната зрелост на 

банките, искуството кое го стекнале низ годините, и оптимизмот дека ќе успеат 

да го поддржат стопанството и во надминување на оваа криза. Банкарскиот 

систем на Македонија е една успешна приказна, и може да се каже дека тој е 

апсолутниот носител на порастот на економската активност и економскиот раст 

во земјата, и покрај намалувањето на вкупните приходи во 2011 година, кои се 

неизбежни последици од условите во кои работат нашите банки.  
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