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Сертификација за стекнување на титула „Certified Retail
Banker – postgraduate diploma“ е дизајнирана во три
нивоа со вкупно 27 модули, и тоа:
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- Ниво 2: Retail banking II, со вклучни 10 модули;
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година) или вкупно за сите три нивоа 160 часови.
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Академија за Retail банкарство.

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

за потрошувачки кредит од било која банка
е да сте вработен и да земате редовен личен
доход. Може да апллицирате за кредит преку
банките членки на АБИТ.
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ВОВЕДНИК
Почитувани читатели,
Најновите проекции на НБРМ
за тековната година покажуваат задржување на трендот на пораст на
домашната економија. Тоа е добар
сигнал, ако се имаат предвид целокупните случувања поврзани со напорите за евроатланската интеграција на земјата, од една, и големите
наследени обврски на економијата од
минатото, од друга страна.
Сепак, како што констатиравме
со монетарните власти, за 2018 година е оправдана надолната направена ревизија на очекуваната стапка
на пораст од 3,2 на 2,3%. Ова отстапување во најголем дел е последица
на привремено одложените јавни инфраструктурни проекти штоимаа силен ефект и го маргинализираа, т.е.
го направија невидлив порастот на
инвестициската активност во економијата за 2018 година.
Имено, на мислење сме дека за
2019 годинапорастот на економијата
од 3,5% ќе биде реален, додека,пак,во
2020 година може да се очекува умерено забрзување на економскиот пораст и повеќе од тоа. Нашите анализа
(во АБИТ и во германскиот институт „Хајделберг“) на подолг рок говорат дека во 2022 годинамакедонската економија се очекува да расте
со стапка на пораст од околу од 4,5%.
Во контекст на банкарскиот сектор, значајно е да се обележи дека и
понатаму кредитната активност како
резултат на забрзување на темпото
на пораст на депозитите (штосе основен извор на финансирање) ќе
биде најважен фактор на поддршка
на економскиот пораст. Нашите анализи говорат дека кредитирањето во
2018 година ќе резултира со нагорна
динамика и тоа со повеќе од очекуваната монетарна проекција, особено
кај кредитите на приватниот сектор.
На подолг рок, ваквата динамика на
кредитната активност ќе биде слична
и ќе биде заснована на претпоставките за стабилни очекувања, пораст на
депозитната база и поволна капитална и ликвидносна позиција на банките. Ова значи дека порастот на депозитната база кај банките ќе се задржи

Проф. д-р Синиша Наумовски
главен уредник
како во 2018 година (повеќе од 10%),
така и во годините што следуваат. Се
очекува пораст на депозитите за повеќе од 8,5%заклучно со 2021 година.
Од ова може да се заклучи дека
макроекономските проекции за годините што следуваат укажуваат на
здрав и солиден пораст на домашната економија, поддржан и од кредитната активност на банките и задржување на поволната надворешна
позиција. Имено, најголемата, меѓу
другите придобивки од членството
на Македонија во НАТО, ќе биде зголемувањето на СДИ (странските директни инвестиции). Убав пример
за тоа имаме во Република Бугарија,
каде што за петгодини, во просек,
пред и по влегувањето во НАТО, во
државата се случува фантастичен пораст на СДИ од 7 на 20%. Така беше
и во Република Албанија, каде што
од 5,5% СДИ пораснаа на близу 10%.
Ваквите бројки во соседството покажуваат дека НАТО не е само воена
заедница туку е еден од најважните
методи за ребрендирање на имиџот
на Република Македонија во функција на економски развој.
На крајот, во насока на ваквите
толкувања вреди да се цитира една
важна реченица на поранешниот
претседател на САД, Џон Кенеди, кој,
меѓу другото, ќе истакне:
„Мои другари Американци, не
прашувајте што може вашата земја да
направи за вас, прашајте што можете вие да направите за вашата земја“.

АБИТ - Актуелно

ОБУКА ЗА КОНТИНУИРАНО
ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ
ЗА СМЕТКОВОДИТЕЛИ
И ОВЛАСТЕНИ СМЕТКОВОДИТЕЛИ
Ни претставува особена чест
даве информираме дека, согласно соопштението од страна на
Институтот на сметководители
и овластени сметководители на
РМ, ве известуваме дека обуките
за Континуирано професионално усовршување на сметководители и овластени сметководители почнаа од први октомври
2017 година.Академијата за банкарство и информатичка технологијасе стекна со акредитација
за вршење на континуирано
професионално усовршување
на сметководители и овластени
сметководители,штосе спроведува согласно Законот за вршење
на сметководствени работи.Согласно Законот за вршење на
сметководствени работи член
19, сметководителите се должни
да посетат обука за континуирано професионално усовршување
од најмалку 60 часа за период од

три години, при што најмалку
10 часа во текот на една година
(за 2018 година), а овластените
сметководители се должни да
посетат обука за континуирано
професионално усовршување
од најмалку 90 часа за период од
три години, при што најмалку 20
часа во текот на една година (за
2018 година).

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

АБИТ - Актуелно

СЕРТИФИКАЦИЈА

НА МАКЕДОНСКИОТ БАНКАРСКИ СЕКТОР
Можност да се унифицираат квалификациите на
македонскиот банкарски сектор со европската
сертификација за финансиски услуги
Единствена можност македонската
банкарска квалификација да се поста
ви на исто ниво со европската е преку сертифицираната програма Triple
E European Foundation Certificate in
Banking (Triple E EFCB) - Европска сертификација за банкари (Трипл Е ЕФЦБ)
на European Banking & Financial Services
Training Association (EBTN) - ЕБТН. ЕБТН
во соработка со European Foundation
Certificate in Banking (EFCB) - Европска
сертификација за банкари (ЕФЦБ) го
создадоа проектот Triple E EFCB, што
се однесува на инструментите „Life
Long Learning in Europe“ - “Доживотно учење”: European Qualifications
Framework (EQF) – Европска рамка за
квалификации , European Credit points
for Vocational Education and Training –
Европски кредит поени за стручно образование и наука (ECVET) и European
Quality Assurance for Vocational
Education and Training (EQAVET) – Обезбедување Европски квалитет за стручно образование и наука.

Triple E EFCB e нова модернизирана
линија на стандардниот Triple E, про
грами за обука, европски квалитет во
полето на финансискотo банкарство.
Почнувајќи од 2017 година, наставната програма e ажурирана и ги опфаќа
темите: фискален и монетарен систем
на ЕУ; клиенти на банката, производи
и услуги; ризици и усогласеност; етика;
внатрешна контрола и ревизија итн.
Програмата е наменета за оние што ра
ботат во банка и оние што почнуваат
кариера во банкарскиот сектор со што
обезбедува основни знаења, вештини
и компетенции што ќе обезбедат да добиете најдобра обука за успешна кариера во индустријата на финансиските
банкарски услуги. Исто и за оние што
бараат признавање и сертифицирање
на вештинитеза специфични финансиски услуги, професионалци од која
било економска област, од различни
бизнис-линии на финансиски институции и мултинационално банкарство
во мрежата на Европа.

Неговата цел е:

Придобивките за слушателите/студентите на оваа програма се:

- да се зголеми мобилноста и споредливоста на квалификациите на работната
сила во финансиските услуги во Европа;
- да воспостави барања за заемно признаена банкарска квалификација во
Европа;
- да ги подигне стандардите на услуги
на клиентите од страна на банките и
на финансиските институции ширум Европа.

Со тоа ќе ја врати довербата во финансискиот сектор за услуги преку транспарентноста и квалитетот на квалификациите на банкарите.
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- развој и стандардизација на профе
сионалните вештини во финансискиот
сектор на услуги во Европа;
- признавање на професионалниот статус во кариерата од страна на локални,
европски, меѓународни банкарски и
финансиски институции.
Академијата за банкарство и информатичка технологија го почна процесот за
институционална акредитација за единствената сертификација што води кон унифицирани квалификации во секторот на широки
финансиски услуги на ниво на Европа.

Европска рамка за
квалификации,
European Credit
points for
Vocational Education and Training
– Европски кредит
поени за стручно
образование и
наука (ECVET) и
European Quality Assurance
for Vocational
Education and
Training (EQAVET)
– Обезбедување
Европски квали
тет за стручно
образование и
наука.

Банки

ДОВЕРБАТА

ГО ГРАДИ ПРОФИТОТ

„. . . можности за работа со електронската банка на Комерцијална банка АД Скопје, што
како можност комбинирана со картичното работење ја зголемува палетата на опции за
сигурно вложување, безбедни патувања, инвестиции, плаќања и отплати, како и заштеда. “

Следејќи го
технолошкиот развој
со сопствени сили
и средства, како
и потребите на
комитентите да го
користат своето време
и своите средства
ефикасно, Банката
во континуитет,
почнувајќи од 2005
година, го надградува
функционирањето
на електронското
банкарство.

П

рашањето на доверба е прашање од филозофско значење
за секој аспект од секојдневието. Но, кога се работи за доверба во финансиска институција, поточно банка, тогаш најмалку
што може да ни послужи е реченицата од Ернест Хемингвеј, кој вели: „Најдобар начин да утврдиш дали можеш
некому да му веруваш е прво самиот
да му поверуваш“. Визионерството на
оваа мисла го докажуваат штедачите
во Комерцијална банка, кои со полна доверба чуваат еден милион и 500
илјади евра, со што оваа банка во првото полугодие од 2018 година е чувар на најмногу средства од депозити
од сите банки. Затоа што штедењето
и кредитирањето се во дијалектичка
врска, кредитните пласмани во висина од 718, 7 милиони евра ја потврдуваат заемната доверба меѓу Комерцијална банка и нејзините комитенти.

Полугодишната добивка на Банката
од 21, 3 милиони евра, со што е на второ место по остварена нето-добивка
од 78 компании чиишто акции котираат на берзата, е резултат и на квалитетот на сите производи и услуги со
кои Банката им излегува во пресрет
на потребите на комитентите.
Следејќи го технолошкиот развој со сопствени сили и средства,
како и потребите на комитентите да
го користат своето време и своите
средства ефикасно, Банката во континуитет, почнувајќи од 2005 година, го надградува функционирањето на електронското банкарство. Во
интернет-банката се воведени нови
функционалности, како: нов налог за
плаќање на јавни услуги – Телекабел;
пуштена е во продукција одложена
активација на одеднаш земени повеќе
листи со кодови и нарачка на листа на
кодови за испорака на адреса по пошта; нова функционалност во интернет-банка сандаче со пораки – Мои
пораки; изработен е преглед на образец 743 во делот за девизни сметки за
физички лица; изработен е преглед на
СВИФТ-пораки во делот за девизни
сметки за физички лица; воведена е
нова функционалност на трансакции
за нерезидентни физички лица, и тоа
дознаки и конверзија на девизи (купување, продажба).
www.abit.edu.mk

7

Банки

Преку „KomPay“, мобилниот
телефон станува замена
за платежна картичка.
Платежните картички од
Комерцијална банка едноставно
можат да се дигитализираат
во апликацијата „KomPay“и
безбедно да се чуваат во
смартфонот.
Во услугата мБанка за физички лица се воведени следните
нови функционалности: збирен
налог за плати и придонеси ПП53
за физички лица; додавање на
пребарување низ прометот за денарски трансакциски сметки; нов
налог за плаќање на јавни услуги
– Телекабел; пребарување низ шаблоните кај е-налози; инструкции
за прилив од странство; најава со
биометриски податоци отпечаток
од прст и лице, за телефони што
го поддржуваат тоа; пренос на
средства од денарски и девизни
книшки на трансакциски сметки.
Пуштена е пилот-продукција
на мБанкаКо за правни лица
за паметни уреди „Андроид“и
ИОС: увид во состојбата, промените и изводот на сметките (денарска и девизна трансакциска
сметка); пренос на средства од
денарска трансакциска сметка
на корисникот кон други сметки во платниот промет во земјата (внесување, потпишување и
испраќање на реализација на
електронски налог за плаќање);
продавање на странски платежни средства за денари; пристап
до информации за сметки на деловни картички за правни лица;
администрирање на дневни и
периодични лимити на деловни
картички за правни лица; поставување на минимални износи за
8
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добивање нотификации; нагодувања за добивање нотификации за прилив/одлив од трансакциски сметки, картички и
девизни сметки; геолокациски
услуги за наоѓање на најблиска
деловна единица или банкомат,
како и патека до нив; курсна листа икредитен, штеден калкулатор
и калкулатор за купопродажба на
девизи; информации и новини за
производите и услугите на Банката наменети за правни лица;
најава со биометриски податоци
отпечаток од прст и лице, за телефони што го поддржуваат тоа,
како и веб-апликација Водич за
мБанкаКо како прирачник за користење на мобилната апликација за правни лица.
Комерцијална банка меѓу
првите на Балканот ја воведе
услугата„KomPay“, што е
бесплатна мобилна
апликација што овозможува
бесконтактно плаќање на
продажните места.

Импресивни можности за работа со електронската банка на
Комерцијална банка АД Скопје, што како е можност комбинирана со картичното работење
ја зголемува палетата на опции за сигурно вложување, безбедни патувања, инвестиции,
плаќања и отплати, како и заштеда. Комерцијална банка меѓу

првите на Балканот ја воведе
услугата„KomPay“, што е бесплатна мобилна апликација што овозможува бесконтактно плаќање на
продажните места. Апликацијата
„KomPay“, со помош на дигитализирани платежни картички, овозможува да се вршат плаќања на
ПОС-терминали штоја поседуваат технологијата за бесконтактни
плаќања, без употреба на физичката банкарска картичка. Преку
„KomPay“, мобилниот телефон
станува замена за платежна картичка. Платежните картички од
Комерцијална банка едноставно
можат да се дигитализираат во
апликацијата „KomPay“и безбедно да се чуваат во смартфонот. Со
тоа се овозможува бесконтактно
плаќање со смартфон, наместо со
картичка.
Преку „KomPay“, мобилниот
телефон станува замена за
платежна картичка.

Комерцијална банка АД Скопје, во соработка со „Визер“, на
своите комитенти им овозможи
кредитна картичка „Мастеркард
Визер“, што е прва и единствена
кобрендирана кредитна картичка со авиокомпанија во земјата.
На овој начин Банката им овозможува на имателите да ги користат единствените привилегии
како: гратис 600 поени за добредојде, бонус поени, бесплатно

Банки

групно членство во клубот „Виз
дискаунт“, можност за минимално враќање од само 10% и други поволности од програмата за
лојалност.
За почеток на академската година Банката почна и одлична акција „Back to School“со
картичките „Мастеркард“ на Комерцијална банка, специјално
наменета за студенти и за професори по повод почетокот на
новата академска година. За таа
цел, во периодот до први ноември 2018 година овозможен е попуст до 22% на одредени модели
на „Макбук про“ во продавниците на „Ај-стајл“, доколку платите
со картичка „Мастеркард“ на Комерцијална банка.
Кредитните картички „Мастеркард платинум“ и „Виза голд“
се престижни кредитни картички што претставуваат посебен
статусен симбол препознатлив
насекаде во светот. Со неверојатни кредитни лимити од 500 000
до 600 000 денари, дополнителни
привилегии и бонуси, бесплатно
СМС-банкарство и минимална

За почеток на академската
година Банката почна
и одлична акција „Back
to School“со картичките
„Мастеркард“ на Комерцијална
банка, специјално наменета
за студенти и за професори
по повод почетокот на новата
академска година.
месечна отплата овие картичките се бесценети сопатници.
Една од основните обврски
на Банката кон своите корисници е да им обезбеди повисоко
ниво на сигурност . За таа цел,
почнувајќи од 15. 10. 2018 година, за користење на електронско
банкарство и системот за работа со хартии од вредност (https://
etrader. kb. com. mk) на Комерцијална банка АД Скопје, препорача пристап само од следните
верзии на веб-пребарувачи:„Гугл
хром“– верзија 30 или повисока,
„Интернет експлорер“– верзија
11, „Еџ“, „Моѕила фајрфокс“–
верзија 31. 3 или повисока, строго им препорача да се избегнува

користењето на оперативен систем „Микрософт виндоус ХП, а
воведе и дополнителна заштита
при купување преку интернет со
картички „Мастеркард“ и „Виза“.
Заложбите и креативноста на
тимовите на Комерцијална банка во текот на изминатата година беа наградувани со престижни награди од „Сити банка“,
како најдобра во меѓународните плаќања, од ЕБРД за својата работа и за достигнувањата,
од Македонска берза за хартии
од вредност, од меѓународното
списание „Глобал фајненс“ од
Комерцбанк АГ, Франкфурт, но
најмногу од своите комитенти со
доверба. Банката продолжува да
вложува не само во своите вработени, во производите и услугите што ги нуди туку и да презема чекори за коинвестициски
проекти, како вложувањето во
акции на Тирана банка за преземање од Пиреус банка. Со вкупна актива од над 1, 73 милијарди евра, Комерцијална банка
АД Скопје е една од најголемите банки во југоисточна Европа.

www.abit.edu.mk
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Проф. д-р Мике Шулце
Член на Интернационалниот надзорен одбор во Институт за бизнис и менаџмент Хајделберг-Скопје
(IBM HS – Institute for business and management Heidelberg-Skopje); и професор на Европската школа
за менаџмент (European School of Management, Mainz, Germany)

ГЕРМАНСКИ МОДЕЛ НА СТРУЧНО

ОБРАЗОВАНИЕ ВО МАКЕДОНИЈА

Двојна диплома

Нашиот институт нуди
четири различни пилари
за нашите студенти,
првиот пилар, семинари
и конференции, секако
идејата е студентите да
работат заедно во една
училница.

1

Како што знаеме, на основачкото
собрание во Скопје, членовите ве
избраа Вас за член на Интернационалниот надзорен одбор со мандат од четири години во Институтот
за бизнис и менаџмент ХајделбергСкопје (IBMHS. EU). Можете ли,
накусо, да го презентирате целиот
спектар на активности на Институтот за бизнис и менаџмент Хајделберг-Скопје?
Новоформираниот Институт за
бизнис и менаџмент ХајделбергСкопје има цел да ја направи токму оваа експертиза достапна во
странство. Нашиот институт нуди
четири различни пилари за наши-

те студенти, првиот пилар, семинари и конференции, секако идејата е студентите да работат заедно
во една училница. Вториот пилар, учење на далечина, разликата
е во тоа што студентите можат да
ги контактираат своите предавачи
и по сопствен избор можат да седат пред нивните компјутери, кога
имаат време, и да вежбаат. Третиот пилар, сертифицирани обуки,
идејата е на студентите да им се понудат практични обуки што ќе им
користат во компаниите, и последниот четврт пилар се студиски програми, додипломски и постдипломски студии.
www.abit.edu.mk
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„. . . учење на далечина,
разликата е во тоа што
студентите можат да ги
контактираат своите
предавачи и по сопствен избор
можат да седат пред нивните
компјутери, кога имаат време,
и да вежбаат. “

2

Според Вас, кои се најголемите практични придобивки за
компаниите во Германија кога
зборувате за стручното образование (German MBA’s studies form
the Heidelberg Institute)?
Главната идеја е да се комбинираат две важни работи во образованието. Прво, се разбира, да
постојат методи и стандарди за
студентите со високо образование, да можат да ги искористат подоцна во нивната работа, но исто
така е важно практичниот дел во
нивните обуки да одговара на прашања и методи што се употребуваат во практични ситуации.

3

применат германскиот модел на
едукација?
Сметам дека ова е лесен одговор затоа што се работи за вложување во вашата иднина. Со
нашите обуки ние нудиме шанса да се развиете како човек кој е
атрактивен на пазарот на трудот
и мислам дека ова е најдобрата
стимулација што може да се понуди за нивната иднина.
Зошто ја одбравте токму Македонија за имплементација
на германскиот модел на образование и дали може тој да се
имплементира?
Сметам дека Македонија се
наоѓа во добра состојба каде што
и‘ се овозможува добра иднина
за просперитет, што ја покажува потребата од ваков систем на
едукација на сегашните генерации.

Кои компании ќе бидат вклучени во двојната МБАпрограма од Институтот за
бизнис и менаџмент ХајделберСкопје?
Тука не е толку важно да зборуваме за одредени компании. Сакам да резимирам дека идејата е да
им се даде можност на студентите
да стапат во контакт со различни
компании. Сакаме да ги мотивираме компаниите од производствениот и услужениот сектор, затоа
што имаат целосен опсег на економијата и, се разбира, тие компании
„ Контролингот ги насочува
би се приклучиле подоцна.

5

„Сакаме да ги мотивираме
компаниите од
производствениот и
услужениот сектор, затоа
што имаат целосен опсег на
економијата. . . “

компаниите кон постигнување
на стратегиските цели. . . “

6

Вие сте професор на Универзитетот во Манхајм и на
Институтот за бизнис и менаџмент Хајделберг-Скопје, од
Според Вас, кој е најдобри- областа за контролинг и финанот начин да се стимулираат сии, можете ли да ни го појасните
студентите на Балканот да го терминот контролинг?

4
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Контролингот ги насочува
компаниите кон постигнување
на стратегиските цели, така што
секоја компанија треба да одлучи до кое ниво сака да стигне во
следните години. Контролингот
е силна конекција помеѓу менаџментот и контролорот, така
што контролорот ги дава важните информации, а менаџментот
ги користи за донесување на правилните одлуки.
„Контролингот е силна
конекција помеѓу
менаџментот и контролорот,
така што контролорот ги
дава важните информации,
а менаџментот ги користи за
донесување на правилните
одлуки. “

7

Според Вашите досегашни
искуства во Македонија, дали
сметате дека контролингот
како професија може да се развие на приближно исто ниво
како што е во Германија?
Да, секако, од моите предавања и од работилниците за контролинг согледав дека има многу
потенцијал и знаење во студентите, но исто така потребна им
е мала помош од нас предавачите со странска експертиза за оваа
професија да се развие на високо ниво.

Банки

Татјана Калајџиева
Директор на сектор за продажба и мрежа на филијали
Стопанска Банка АД Скопје

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ПРОГРАМА
ЗА МЕНАЏЕР НА ФИЛИЈАЛИ
(CERTIFICATE BRANCH MANAGER)

„. . . интегриран
пристап на спојување
теорија и практични
вештини од делокругот
на работењето на
филијалата. “

П

очнувајќи од 2018 година, Академијата за банкарство и информатичка технологија (АБИТ) го прошири својот делокруг на обуки со
програмата за сертифициран менаџер на филијала. По многу елементи ова е специфична програма, може-

би и прва во целиот регион, што
подразбира дека целиот тим кој работи и координира во АБИТ Македонија ги прави пионерските чекори во
оваа област на едукација.
Идејата за воведување на специфицираната обука произлегува од
фактот дека работењето во динамична околина, особено во делот на банкарството на мало, ја прави улогата
на менаџерот на филијала одлучувачка во делот на обезбедување на успехот на банката – нејзината репутација
и профитабилниот пораст.
Менаџер на филијала е многу динамична позиција со многу одговорности, што бара широки компетенции за да се биде успешен. Задачите
на еден менаџер на филијала постојано се надградуваат, при што во теоријата сè поактуелна е дефиницијата
на т. н. „Супермен синдром“. Од него
се очекува да биде претставник на
банката на локално ниво, да ги познава сите активности што се случуваат
на пазарот и соодветно да информира
за тоа, а истовремено успешно да раководи со резултатите на филијалата
и да ги усогласи сите активности што
се извршуваат на тоа ниво согласно
прописите и тековните процедури за
работење. Истовремено, она што од
еден модерен менаџер се очекува е да
ја води транзицијата за оптимизација
на дигиталните канали на интеракција со клиентите и да биде клучен
www.abit.edu.mk
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медијатор кој ќе ги мотивира
вработените да го прифатат и да
го промовираат мултиканалниот
пристап на клиентите до услугите и производите на банката со
што ќе обезбеди ефикасност и
повисока профитабилност во работењето. Од тој аспект, согледувајќи ги предизвиците што стојат
пред еден менаџер на филијала,
многу значајно е на оваа позиција банката да има високо трениран и мотивиран кадар.
Програмата за сертифициран
менаџер на филијала (Certificate
Branch Manager) нуди интегриран пристап на спојување теорија и практични вештини од делокругот на работењето на
филијалата, во насока на унапредување на компетенциите на
учесниците, што ќе им овозможи успешно да ја извршуваат
улогата на менаџер на филијала.
Наставната програма се изведува во 48 модули, а сертификатот
за успешно положените модули
на програмата подразбира дека
кандидатот е обучен за компетенциите што се бараат за еден
успешен модерен менаџер на
филијала и дека тие компетенции во комбинација со практика
се добар предуслов за иден успех.
Наставната програма за сертифициран менаџер на филијала
(CBM) се одвива во три фази:

Целта на предавањата во состав на прво ниво на сертификацијата е менаџерите на филијали да се здобијат со
пошироки познавања од повеќе
различни области на банкарското работење што имаат
влијание, директно или индиректно, на работењето во филијалата. Модулот обезбедува
запознавање со организацијата
на сегментот за банкарство на
мало во банките во Македонија,
начелата на кодексот на етика и
корпоративни вредности, обезбедува адекватно ниво на знаење за усогласување со барањата на домашната регулатива и
ризиците од аспект на работењето во филијалите, повисоки познавања во делот на одредени коефициенти за приказ на
работењето на банките и филијалите како нивен составен
дел, како и краток осврт за производите и банкарските операции во банкарскиот сектор во Р.
Македонија.
. . . ефективниот менаџер на
филијала во основата го
креира моралниот компас за
сите вработени во филијалата
и треба да ги инспирира сите
нив да обезбедат високо ниво
на задоволство на клиентите
и со тоа да создадат
долгорочна профитабилност
на банката.

Во второто ниво на серти– CBM 1: Банкарски бизнис- фикацијата наставната програкомпетенции;
ма е изготвена во насоката на
– CBM 2: Менаџмент и лидер- здобивање на пошироки познавања од областа на менаџерскиски компетенции;
те функции и вештини што секој
– CBM 3: Продажни компетенменаџер треба да ги поседува и,
ции и промената на улогите
секако, постојано да ги надграво филијалата под влијание
дува. Тоа е неопходно од причина технолошкиот развој.
на што ефективниот менаџер на
филијала во основата го креира
CBM 1- Банкарски бизнискомпетенции
моралниот компас за сите врабо14 www.abit.edu.mk

тени во филијалата и треба да ги
инспирира сите нив да обезбедат високо ниво на задоволство
на клиентите и со тоа да создадат долгорочна профитабилност на банката. Унапредување
на тимската работа и улогата на
мотиватор и тренер, техники во
областа на менаџирање со времето, решавање на конфликтни
ситуации, работење под стрес,
развој на нивните вештини за
влијание на процесот на одлучување и презентерски вештини се
само дел од елементите што се во
програмата на предавањата што
секој менаџер ги применува во
секојдневното работење со цел
ефикасно и ефективно работење
со тимот во филијалата.
CBM 2-Менаџмент и лидерски
компетенции

Третото ниво од програмата
за сертифицирање менаџер на
филијала е добивање на пошироки познавања во областа на
буџетирањето, поставување на
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целите на работењето во филијалите и следење на перформансите, како и пошироки познавања
во делот на продажбата и продажните вештини. Воедно, како
сублимирање на сè она што е
претставено од страна на предавачите-банкари во трите нивоа,
како и видното влијание на новата технологија во секојдневното работење, ќе се осврнеме на
тоа како наведеното влијае на
трансформација на улогата на
филијалата и во која насока се
новите очекувања од менаџерот
на филијалата согласно настанатите промени.
CBM 3- Продажни
компетенции и промената на
улогите во филијалата под
влијание на технолошкиот
развој

Би сакала да нагласам дека за
стекнување со овој сертификат
се пријавуваат слушатели кои во
најголем број се искусни менаџери на филијали и кои земаат активно учество во текот на про-

Да се биде дел од овој пионерски
чекор во дефинирање на
програмата што е предвидена
за сертифицирање менаџер на
филијала претставува и мој личен
предизвик. . .
грамата благодарение на своето
знаење, истовремено имаат критичен осврт и конструктивни
предлози со големо влијание во
подобрување на содржината на
програмата со што придонесуваат да ја изградиме на адекватно
ниво и да ја направиме поблиска
и покорисна за сите сегашни и
идни менаџери.
Би сакала да го споделам
своето задоволство од начинот
како се извршуваат обуките во
сите сертификати во опусот на
програмата АБИТ, каде што изучувањето на материјата е преку
искусни професионалци-банкари што претставува надополнување на знаењето стекнато во
официјалниот образовен процес

и искуството од секојдневното
работење.
Да се биде дел од овој пионерски чекор во дефинирање
на програмата што е предвидена за сертифицирање менаџер
на филијала претставува и мој
личен предизвик, како и можност да го инкорпорирам моето долгогодишно искуство во
работењето и раководењето со
продажбата и со вработените
во мрежата на филијали во креирањето на програмата за обука, секако обидувајќи се да ги
соединам очекувањата, пред сè,
на новата генерација на банкари – вработени и менаџери. Од
тој аспект внесуваме и одредени
новини во изучувањето на програмата преку покана на гости-предавачи на секое ниво согласно темата што се предава, на
генерални директори на банки,
искусни менаџери на највисоки
позиции во банките и високо
стручни кадри со цел да го пренесат своето искуство и да дадат
www.abit.edu.mk
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порака на слушателите во насока на градење на својата кариера
како директори на филијали, а
истотака и истакнати претприемачи од другите сектори на бизнис-заедницата со цел да го пренесат своето искуство, погледи
и ентузијазам како менаџерипретприемачи. Оттука произлезе и идејата полагањето на завршните испити да се одвива
преку презентации, со намера,
пред сè, да се развие тимскиот
дух помеѓу слушателите како и
размена на искуства независно
на која банка припаѓаат, а истовремено со овој начин на изразување се усовршуваат во делот
на подобрување на презентерските вештини и говорништво
како многу битни вештини што
се очекуваат од еден современ
директор на филијала. Секако,
не застануваме тука, наведената програма во сите три нивоа
ќе биде перманентно надградувана согласно промените што се
случуваат во овој сегмент на финансискиот пазар и очекувањата на директорите кои ја посетуваат оваа програма.
Радува фактот што, иако се
поминати само првите две нивоа
од оваа нова програма, слушателите споделуваат позитивни коментари од аспект на збогатување на нивните знаења и
вештини за секојдневното работење не само од официјалните
предавачи туку и од размената
на нивните искуства преку активното учество во текот на обуката и така веќе го применуваат
и го издигнуваат своето секојдневно менаџирање на повисоко ниво.
Сертификацијата ќе придонесе и за стандардизација
и воведување на ред во дина16 www.abit.edu.mk

мичните работни обврски со
можност за поставување на
јасни приоритети при донесувањето на одлуките и соработката со вработените и клиентите. И на крајот, она што
успеавме да го постигнеме
сите заедно, раководителите
на сертификатот и сите слушатели-директори на филијали
од поголем број банки во РМ
е воспоставување на исклучителна синергија и отворени пријателства, што, сигурна
сум, колегите ќе ги продолжат
многу години и по завршување
на оваа обука.
Стопанска банка АД – Скопје има најширока мрежа на филијали и најбогато искуство веќе
74 години. Во минатото, Банката
имала филијали и надвор од границите на Македонија во високо
развиени пазари како САД, Велика Британија, Австралија, Германија и сл.
Овие филијали одамна не работат, меѓутоа искуството на
овие пазари што потоа беше вратено назад во Банката преку одговорните лица се чувствува до
денес. Преносот на знаења, примерите за продуктивност и ефикасност во работата, мотивациските способности, како и
вештините за делегирање се само
дел од скапоцените искуства што

нашите колеги ги споделуваат и
со денешните менаџери.
Секако, предвид се имаат разликите во пазарите, менталитетот, потребите на клиентите и
разликите помеѓу нив (по
возраст, по платежна моќ, по
афинитет кон нови технологии,
по амбициите и плановите итн.).
Меѓутоа, токму затоа Стопанска
банка АД – Скопје својот успех
го гради врз цврсти принципи
на работа, јасно поставени микро- и макро-цели и споделување
знаење помеѓу членовите на тимот.
Мораме да признаеме дека сè
поголем предизвик за сите нас
претставува модерниот и динамичен начин на живот што води
и кон неизбежно оддалечување
и поретко користење на филијалите за извршување на обични и
секојдневни трансакции, што,
пак, ни остава простор за поголема советодавна улога и подобрување на релациите со клиентите.
Последните години изработен е и модел на унифицирано
работење на филијалите, што
овозможува подобри методи за
споредба, надградба и учење од
добри примери. Со поголема
стандардизација постигнуваме
подобри резултати и растеме
како тим.

ИНТЕРВЈУ

Андреј Ефтимов
Раководител на служба
Сектор за логистика на продажбата, Служба за документарно работење
НЛБ Банка АД Скопје

TRADE FINANCE SPECIALIST

државата надвор од универзитетските
клупи и банкарските канцеларии. Од
друга страна, предавачите несебично
ќе се потрудат да го пренесат на најдобар начин своето знаење стекнато
низ децениско работење на оваа тема.

Комбинирањето
на Trade Finance
услугите со другите
класични форми на
кредитирање може
да се искористи за
финансирање на
клиентот од набавка
на суровини и
репроматеријали до
пласман на готовите
производи преку
т.н. „supply chain“

За кого ќе биде наменета обуката?

Кaкво е значењето на најновата
сертификација за Trade Finance
Specialist при АБИТ?

Едукацијата е наменета
за професионалниот
кадар во банките,
но истовремено и
за заинтересирани
субјекти од другите
(не)финансиски
субјекти.

Воведувањето на предавањата за
Trade Finance – TF-услугитеприАкадемијата за банкарство и информатичка технологија (АБИТ) претставува
важен чекор кон понатамошна афирмација на документарните продукти
– акредитивите, гаранциите и инкасо-наплатите, како класични форми
на банкарски инструменти наменети
за финансирање на трговијата во поширока смисла на овој поим.
Специфичностите и посебноста на
овие инструменти наметнуваат потреба од континуирано едуцирање на
вработените во банкарскиот сектор,
но исто така и на стопанствениците и
учесниците во платниот промет. Посетителите на овие предавања ќе можат
да се пофалат дека се меѓу првите, ако
не и први учесници на сертифицирана
наставна програма што се случува во

Едукацијата е наменета за професионалниот кадар во банките, но истовремено и за заинтересирани субјекти
од другите (не)финансиски субјекти.
Особено оние што се јавуваат како баратели и/или корисници на спомнатите банкарски инструменти. Тоа можат
да бидат државни институции, владини тела, министерства и сл.
Ќе биде од особена чест и значење
во обуката да се вклучи и НБРМ со
цел да се најдат форми на заедничко
дејствување, каде што на најдобар начин би се ефектуирала синергијата од
регулаторот и практичарите.
Кажете ни нешто повеќе за банкарските инструменти наменети за
финансирање на трговијата?
Цената на услугата за документарен инструмент е факторот што го
прави атрактивен за клиентот на банката. Со оглед на тоа што речиси без
исклучок основен аранжман за негово издавање претставува одредена комерцијална зделка и имајќи ги предвид намерите на договорните страни
да ја реализираат, се смета за помалку
ризичен банкарски инструмент.
Исто така, има третман на аранжман што самостојно се ликвидира. Имено, една од можните колатерални форми може да претставува
предметот на набавката на клиентот. На пример,во случаите кога испорачателот е обезбеден со гаранција
www.abit.edu.mk
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Која е улогата на банката при
финансирање на трговијата?
Преку формите на финансирање на трговијата, банката се
вклучува како олеснувач во деловните односи меѓу субјектите. Во домашните трансакции
неретко таа е истовремено деловна банка и на барателот и на
корисникот на Trade Finance инструментот.
Професионалниот и непристрасниот пристап на банкарПримената на инструментите
ските професионалци во однос
за финансирање на трговијата на комерцијалната основа за изги намалуваат ризиците при
давање на еден TF-инструмент
комерцијалното работење.
создава предуслови комерцијалната зделка да се реализира на заОд друга страна, производидоволство на двете заинтересителот ќе биде сигурен дека нема
рани деловни страни.
да му биде откажана порачката
и ќе може да ги пласира произ- „Банката е присутна да го
водите, веднаш кога тие се обез- намали ризикот и да помогне
бедени со документарен инстру- да се реализира деловната
активност...“
мент.
Примената на инструментите за финансирање на трговијата
ги намалуваат ризиците при комерцијалното работење. Може
да се заклучи дека примената на
инструментите за финансирање
на трговијата ги намалуваат ризиците при комерцијалното работење. Не само од неплаќање
или не испорачување на нарачаното. Со нив се елиминираат
политичкиот ризик во одредена земја или во одреден регион,
како и проблемите со трансфер
на средствата, особено од една
Без активната улога на банкадржававо друга. Ова им овозможува на деловните субјекти по- та во гарантирањето на плаќањелесно да ги промовираат своите то може да се очекува отежната
производи и услуги надвор од реализација на трговската зделдомашните граници. Обезбеду- ка, нејзино нереализирање, па
вајќи го одложеното плаќање на дури и злоупотреба на довербапредметот на купопродажбата, та на деловниот партнер. Банкадокументарните инструменти та е присутна да го намали ризиможат да се третираат и како кот и да помогне да се реализира
кредитна форма за поддршка деловната активност особено, во
отсуство на деловна доверба меѓу
на купувачите.
или со банкарски авал на меница проследена на наплата со инкасо.
Кога банката отвора акредитив, паричните средства на налогодавачот можатда бидат покритие за плаќањето. Но, плаќањето
ќе се реализира дури по испораката на стоките, со оглед на тоа
штоплатежниот механизам воспоставен при акредитивната соработка го овозможува тоа.
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распишувачот на тендер и понудувачот, работодавачот и изведувачот, изведувачот и подизведувачот, купувачот и продавачот,
увозникот и извозникот на стоки и/или услуги итн.
Каква е иднината на Trade
Finance инструментите?
Низ столетијата, погоренаведените видови за финансирање
на трговијата ја задржале својата основна функција, иако им се
менувала појавната форма и начинот на комуникација меѓу инволвираните субјекти.
Во совремието добиваат и додадена вредност. Комбинирањето на Trade Finance услугите со
другите класични форми на кредитирање може да се искористи
за финансирање на клиентот од
набавка на суровини и репроматеријали до пласман на готовите производи преку т. н. „supply
chain“. Или да се применат за
финансиско следење на разните
фази во капиталните проекти во
кои учествува комитентот.
Недоспеаните побарувања
по реализираната испорака можат да бидат предмет на откуп од
банката. Средствата од откупот,
пак, да се користат како една од
формите за менаџирање на паричните текови на економскиот
оператор.
Дури и во услови на најсовремени форми на е-комуницирање
и инволвирање на небанкарски
институции во финансиските услуги сè уште е присутна потребата од класичните Trade Finance
форми и вклучувањето на банките. Впрочем, факт е дека многу долго се присутни во деловните трансакции. Независно од
нивната модификација во иднина, веруваме дека и понатаму ќе
се задржат како составен дел на

ИНТЕРВЈУ

финансиското и комерцијалното
работење.
На кој начин соработуваат
Trade Finance експертите во
Македонија?
Неоспорен е квалитетот на
Trade Finance експертите во
РМ. Индивидуално се наградувани за резултатите постигнати на домашен и меѓународен
план.
Но, се наметна потреба од
нивно заедничко дејствување.
Ова резултираше во формирање на Комисија за документарно работење во 2014 година. Таа активно дејствуваше во
Здружението на банкарство,
при Стопанската комора на Македонија.
По воспоставување на Македонската банкарска асоцијација
во 2018 година, Trade Finance
експертите ја продолжија соработката преку новата Комисија
за документарно работење, во
рамките на новата самостојна
банкарска институција.
Каков е статусот на овие банкарски услуги во светски размери?
Меѓународната трговска комора (International Chamber of
Commerce– ICC) од Париз се
фокусира на Trade Finance инструментите преку изработка на узанси за овие услуги и
нивно континуирано ажурирање согласно тековните потреби на активните чинители.
Тие се воведени заради олеснување на постапките и еднообразен пристап во третманот на
основните инструменти за финансирање на трговијата погореспоменати, какои изведените
банкарски услуги (откуп на побарувања– Forfaiting, Bank Payment
Obligation – B. P. O. и сл.).

Логично е да се заклучи дека е неопходно и Trade Finance фелата
од РМ како специјалисти, а пред сèкако претставници на матичните
банки, набргу да се здружат и по ова прашање.
грамата на АБИТ, Академијата
ќе ја збогати својата програма
со високостручна и тесно специјализирана програма. Придобивка од програма од овој
вид ќе имаат како професионалците (практичарите во банките и во деловните субјекти),
така исите оние што преку предавањата ќе можат да се запознаат со овој тип на банкарски
услуги и да ги прошират своите претприемачки хоризонти.
Како иницијатор на програмата наменета на инструментите за финансирање на
трговијата ми претставува неизмерно задоволство фактот
што Синиша Наумоски имаше
слух да ја препознае потребата
од едукација за оваа банкарска
област.
Ќе се потрудам да ја оправдам неговата доверба како
активен дел од тимот на предавачи за првата генерација стуКако би ја заокружиле
денти на обуките при АБИТ
оваа статија?
наменети за градење на идниСметам дека со вклучување те Trade Finance специјалисти
на Trade Finance темите во про- во Република Македонија.
Податокот дека ICC-узансите
за документарните инструменти се читаат, разбираат и применуваат еднакво исто на целата
Земјина топка е доволен показател за применливоста, валидноста и придобивкитеод користењето на TF-инструментите.
Tailor made семинарите, обуките, предавањата и големиот
број пишани дела за корисноста и специфичноста на овие инструменти дополнително ја оправдува важноста што им се
припишува.
Логично е да се заклучи дека
е неопходно и Trade Finance фелата од РМ како специјалисти,
а пред сèкако претставници на
матичните банки, набргу да се
здружат и по ова прашање. Така
ќе можат преку локалните ICCтела да ги канализираат своите
потреби наметнати од спецификите на домашниот пазар.

www.abit.edu.mk
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КРИПТОВАЛУТА

ЗЛАТО НА ИНТЕРНЕТ
Движењето на пари се спроведува преку интернет, користејќи
специјална „peer to peer“апликација.

Што е криптовалута?
Криптовалута – злато
на интернет.
Сериски број без
хартија ставена во
блокчејн.

Децентрализираните
криптовалути настанале со
појавата на биткоинот во
јануари 2009 година. Тоа е
криптовалута каде што сè
се одвива преку „Блокчејн“
(Blockchain) (што, во
суштината, е заедничко за
сите криптовалути), но не
постои единствен систем
под чијашто надлежност
се одвива целокупната
активност.

Криптовалутата е дигитална или
виртуелна валута што ја користи
криптографијата за безбедност. Криптовалутата тешко се фалсификува. Дефинирачка карактеристика на криптовалутата е неговата органска природа,
таа не е издадена од страна на централната власт, со што стануваат теоретски
имуни на мешање или манипулација.
Криптовалутата е чисто дигитален
производ, каде што нема ниту банкнота, ниту монета. Покрај тоа, криптовалутата нема своја употребна вредност,
ниту, пак, внатрешна вредност. Оваа
вредност исклучиво се зголемува преку прифаќање на криптовалутата од
страна на трговците(однос помеѓу купувачот и продавачот).
Движењето на пари се спроведува преку интернет, користејќи специјална „peer to peer“апликација. Со
тоа веќе не е потребна институција за
клиринг како кај конвенционалното
банкарство. Вредноста на криптовалутата варира. Понудата и побарувачката ја одредува цената. Сопствениците
на криптовалутата своите средства ги
чуваат во т. н. дигитални паричници.

зирани. И едните и другите имаат
одредени предности, односно слабости, но тоа главно зависи од намената
за која се користат.
Децентрализирани криптовалути

Децентрализираните криптовалути настанале со појавата на биткоинот во јануари 2009 година. Тоа е
криптовалута каде што сè се одвива
преку „Блокчејн“ (Blockchain) (што, во
суштината, е заедничко за сите криптовалути), но не постои единствен
систем под чијашто надлежност се
одвива целокупната активност. Овде
сите корисници ја користат моќта на
процесорот на своите компјутери за
да ја произведуваат оваа валута штосе чува или на хард дискот на корисниците или во дигиталните паричници. Карактеристично за овој вид
криптовалута е штосите трансакции
се анонимни – иако се гледа дека трансакцијата е направена, не се знаат корисниците на тие паричници, нешто
што во многу земји направило огромни проблеми во поглед на легалноста.
Друг проблем на оваа криптовалуВидови криптовалути
та е безбедноста. Таа не се потпира на
Криптовалутите, во основата, мо- централен систем, туку на персоналжат да се поделат во две основни гру- ните компјутери и нивната сигурност
пи: централизирани и децентрали- штое на многу ниско ниво. На хакеwww.abit.edu.mk
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. . . децентрализираните
криптовалути немаат
никаков менаџмент
– во основата, тие се
потпираат на интернетзаедницата на маркет
мејкери и ентузијасти, за
да се развијат.

рите доволно им е да ги хакираат компјутерите на корисниците за да им ги
украдат сите коини.
Трет и еднакво голем проблем е тоа
што децентрализираните криптовалути немаат никаков менаџмент – во
основата, тие се потпираат на интернет-заедницата на маркет мејкери и
ентузијасти, за да се развијат.
Централизирани криптовалути

Станува збор за втора генерација криптовалути. Се одликува со
централизиран систем штосè држи
под контрола – од сигурност, преку
транспарентност, па сèдо крајна употребливост. Исто така, имаат и стручен менаџмент штоактивно работи
на нивниот развој и употребливоста.
Овде ситуацијата е спротивна во
однос на децентрализираните криптовалути: точно се знае кои се сопственици на дигиталните паричници,
сите трансакции се транспарентни и
можатда се следат(со тоа и да платат
данок), сигурноста е на завидно ниво
и многу е тешко да се хакираат – дури
и да се успее во тоа, коините не можат
22 www.abit.edu.mk

да го напуштат тој систем и лесно можат да се вратат на нивните сопственици. Централизираните криптовалути, во последно време, се под жесток
напад од повеќе страни. Прво, од страна на старомодните криптовалуташи
што знаат дека успехот на централизираните криптовалути, во основата,
ќе ги уништат старите криптовалути
и од страна на системите за трансфер
на пари, бидејќи со текот на времето
ќе им одземат огромен дел од пазарниот удел и многу денешни гиганти
(како „Вестерн јунион“, „Мани грим“
и др. ) веројатно ќе одат во заборав, во
историјата.
Трансферот се реализира за
неколку секунди, 24/7

На крајот, да повториме уште еднаш:
Криптовалутите претставуваат:
• Слободни пари!;
• Виртуелна валута;
• Peer-to-Peer (P2P) конекција (размената на пари функционира од

Зад криптовалутите стои
крипто-код, поради тоа
е ограничена нивната
понуда. Не е лесно
повторно да се отпечати,
како кај хартиените
пари.
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Peer-to-Peer (P2P)
конекција (размената на
пари функционира од
компјутер на компјутер
без потреба од каква
било институција);

компјутер на компјутер без потре- • Трансферот се реализира за неколба од каква било институција);
ку секунди, 24/7. Нема празници,
нема викенди;
• Анонимни;
• Нема курсна разлика;

. . . успехот на
централизираните
криптовалути, во
основата, ќе ги уништат
старите криптовалути и
од страна на системите
за трансфер на пари,
бидејќи со текот на
времето ќе им одземат
огромен дел од
пазарниот удел и многу
денешни гиганти (како
„Вестерн јунион“, „Мани
грим“ и др. ) веројатно
ќе одат во заборав, во
историјата.

• Нема централна банка, па поради
тоа не може да се влијае на валутата;
• Не се зависни ниту од еврото ниту
од доларот;
• Можатда се искористат ценовните
флуктуации (случај со сите валути);
• Секој може да купи, да продаде и
да плати со крипто-валута;

• Зад криптовалутите стои криптокод, поради тоа е ограничена нивната понуда. Не е лесно повторно
да се отпечати, како кај хартиените пари. Поради тоа не се предмет
на инфлација. Има ограничена достапност, исто како златото и среброто. Затоа штопонудата и побарувачката ја одредува цената на
валутата, се очекува пораст на нејзината вредност.

• Сигурниот начин на плаќање се
Секој може да купи, да продаде и
должи на екстремно јакиот метод
да плати со крипто-валута
на енкрипција;
• Нема земја штостои зад оваа валу- • Ризици на крипто-валутата се:
та – па така е ослободена од држав• Перформансите зависат од понудано влијание;
та и побарувачката;
• Оваа валута не може да биде
„злоупотребена“за политички •
цели;
•
• Исто како што има различни валути во светот, така има и различни •
крипто-валути;

Флуктуација на цената;
Нема фиксирано курс;
Сигурност на лозинката(можни се
копии/слики од екранот на заднината);

• Не е можна кражба, поради тоа
што немаме физичко складирање.
• Доколку нешто негативно се случи,
Доволен е компјутер. Со оглед на
нема кој да се преземе одговорност
тоа што оваа валута се генерира
(ова особено се однесува на деценрандом, не може лесно да се „симне“ (нема кражба на податоци);
трализираните криптовалути).
www.abit.edu.mk
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ЗА ПРВПАТ ВО МАКЕДОНИЈА

ПРВАТА МИРИЗЛИВА MASTERCARD® ДЕБИТ

БЕСКОНТАКТНА КАРТИЧКА НА ЕУРОСТАНДАРД БАНКА

Глобалниот лидер за платежни
решенија - Mastercard, во соработка со
Еуростандард Банка, за македонските
граѓани воведe нова и уникатна Mastercardдебит бесконтактна картичка со
мирис на малина.
Новата миризлива картичка е
првата Mastercard дебитна картичка, а воедно и прва бесконтактна
картичка во портфолиото на Еуростандард Банка, која доаѓа со
бројни придобивки за клиентите.
Имено, покрај стандардните функции и поволности за бесконтактни
плаќања, картичката овозможува
подигнување на готовина на банкомати на сите банки во земјата без
надомест, без дополнителни трошоци за годишна членарина, бесплатна промена на ПИН бројот на
банкомат на Еуростандард Банка,
како и бесплатно користење на услугите м-банкарство и СМС банкарство од Еуростандард Банка.
„Ми претставува особено задоволство што денес уште еднаш
ја потврдуваме нашата пионерска
позиција во обезбедувањето на
нови и уникатни решенија за нашите клиенти. Упатувам особена
благодарност до нашиот партнер
Еуростандард Банка кои ги искомбинираа придобивките на бесконтактното плаќање со можностите
кои ги нуди напредната производствена технологија, со што уште
еднаш се потврдуваат заедничките амбиции за проширување
на бенефитите за корисниците,
24 www.abit.edu.mk

кои светот на банкарското работење го поместуваат во една сосема нова, поразлична димензија. “
изјави Вања Манова, Регионален
менаџер за Бугарија и Македонија
во Mastercard.
Новата картичка со мирис на
малина е достапна за сите нови
и постојни клиенти на Банката, а освен нејзината надворешна

...покрај стандардните
функции и поволности за
бесконтактни плаќања,
картичката овозможува
подигнување на
готовина на банкомати
на сите банки во земјата
без надомест,..
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привлечност, вклучува низа
функционални придобивки
за нејзините корисници како:
едноставни, безбедни и брзи
плаќања на ПОС терминали благодарение на бесконтактната технологија; лесен
пристап до средствата 24 часа
на ден, 365 дена во годината,
преку мрежа на банкомати во
земјата и низ целиот свет; како
и едноставно и безбедно управување со банкарската сметка
преку опциите за електронско
банкарство и мобилно банкарство на Еуростандард Банка.
Новата Mastercard дебит бесконтактна картичка има соодветен дел кој при протривање,
мириса на малина.
„Со воведувањето на новата
Mastercard дебит бесконтактна
картичка во картичното портфолио на Еуростандард Банка, уште еднаш ги потврдуваме нашите јасни намери да им
излеземе во пресрет на различните потреби на нашите
клиенти, согласно последни-

Новата картичка со мирис на
малина е достапна за сите нови
и постојни клиенти на Банката,
а освен нејзината надворешна
привлечност, вклучува низа
функционални придобивки
за нејзините корисници како:
едноставни, безбедни и брзи
плаќања на ПОС терминали
благодарение на бесконтактната
технологија; лесен пристап до
средствата 24 часа на ден, 365
дена во годината,
те технолошки трендови. Кон
тие потреби, ние ја додадовме
и уникатноста, па од сега, сите
нови и постојни клиенти освен што ќе уживаат во придобивките кои им ги нуди светот
на бесконтактното плаќање, ќе
уживаат и во изгледот и уникатноста на нивната нова миризлива платежна картичка.
Остануваме посветени на нашите клиенти и продолжуваме со реализација на актив-

ностите чии придобивки ќе
ги ползуваат нашите клиенти, но и општеството во целина“, изјави Милена Спасовска,
Раководител на Дирекција за
дистрибутивни канали во Еуростандард Банка.
Повеќе информации за новата Mastercard дебит бесконтактна картичка и услугите на
Еуростандард Банка можат да
се добијат на веб страницата
www.eurostandard.com.mk или
пак во мрежата на експозитури ширум земјата.
www.abit.edu.mk
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ГОЛЕМА НАГРАДНА ИГРА НА

СТОПАНСКА БАНКА А. Д.
БИТОЛА И MASTERCARD

Патување за двајца на Малдивите, MacBook и iPhone 8plus се главните награди на наградната игра
„STBBT MASTER MANIA“ организирана од Стопанска Банка а. д. Битола и Mastercard. Наградната игра
ќе трае до 31 декември годинава,
а во неа може да учествуваат сите
постоечки, како и новите корисници на Mastercard Credit и Mastercard
Debit од Стопанка Банка а. д. Битола, кои ќе извадат вакви картички
до крајот на годината.
Директорката на секторот за
процесирање Јасмина Диневска
вели дека „STBBT MASTER MANIA“
е можност за банката да покаже
26 www.abit.edu.mk

дека се грижи за своите лојални корисници.
Супер атрактивна локација за
одмор од сништата, а тоа е
Малдиви, како и атрактивните
MacBook и iPhone 8plus

„Нашата соработка со потрошувачите е двонасочна, и сакавме тоа
и да го покажеме со наградна игра
која пред сè е осмислена за нашите лојални корисници и се разбира, и за оние кои сакаат да се придружат на нашето семејство. Како
домашна банка сакаме да покажеме дека ги цениме нашите потрошувачи и одбравме награден фонд

Патување за двајца на
Малдивите, MacBook и
iPhone 8plus се главните
награди на наградната
игра „STBBT MASTER
MANIA“ организирана
од Стопанска Банка а. д.
Битола и Mastercard.

БАНКИ

Извлекувањето на
наградите ќе биде на
4 јануари 2019 година,
а ќе учествуваат оние
корисници на Mastercard
Credit и Mastercard Debit
од Стопанка Банка а. д.
Битола, кои до полноќ
на 31 декември годинава
ќе реализираат најмалку
5 трансакции со по
минимална сума од 1.
000 денари

што сметаме дека е интересен за
сите. Супер атрактивна локација за
одмор од сништата, а тоа е Малдиви, како и атрактивните MacBook и
iPhone 8plus. Ако се земе предвид
дека Mastercard картичките се меѓу
најатрактивните платежни картички меѓу населението, имаме одлична соработка со нив, и сметаме дека
со тоа расте и бројот на корисници
кои може да се вклучат во играта,
односно, очекуваме голем интерес
за ‘STBBT MASTER MANIA’“, вели
директорката на секторот за процесирање Диневска.
Извлекувањето на наградите ќе
биде на 4 јануари 2019 година, а
ќе учествуваат оние корисници на
Mastercard Credit и Mastercard Debit
од Стопанка Банка а. д. Битола, кои
до полноќ на 31 декември годинава
ќе реализираат најмалку 5 трансакции со по минимална сума од 1. 000
денари, односно најмалку пет пати
ќе платат со картичка износи од минимум 1. 000 денари.

„Главниот услов за учество во играта е да ги користите нашите картички колку што можете почесто.
Односно, првите пет трансакции
ќе се евидентираат во системот на
Банката со еден код, тоа е единствен
број со кој корисникот учествува во
извлекувањето во наградната игра.
Со секоја следна поединечна трансакција од минимум 1. 000денари,
системот генерира нов код со што
се зголемува и можноста за награда
во играта. Практично ова значи, ако
корисникот направи седум плаќања
со картичката и секое во износ од
најмалку 1000 денари, корисникот
во играта ќе учествува со три кода“,
објаснува директорката на секторот
за процесирање Јасмина Диневска.
Стартот на наградната игра беше
на 15 август, што значи дека сите корисници кои веќе платиле најмалку пет сметки и секоја во износ над
1000 денари, веќе се квалификувале за извлекувањето во јануари 2019
година.
www.abit.edu.mk
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М-р НОРА АЛИТИ
Претседател на Комисија на Хартии од Вредност

„СО НЕДЕФИНИРАНА ПЕРСПЕКТИВА,
НЕ МОЖЕ ДА ОЧЕКУВАМЕ БИЗНИСОТ
ДА РАЗМИСЛУВА ЗА ИНВЕСТИЦИИ“

Зошто според Вас, во Македонија прибирањето на капитал не
оди преку Берза? Каде го лоцирате
проблемот, што и покрај зaдолженоста и поскапите кредити, компаниите не се решаваат за емитување
на хартии од вредност. Дали тоа
значи дека домашните компании
сè уште се плашат од влез на нови
акционери?
Вратата на пазарот на капитал е секогаш отворена за сите претприемачи кои имаат добри идеи, но за жал сè
уште најчест начин на финансирање
на бизнисите во Македонија е преку

земање кредити од страна на банките.
Издавањето на хартии од вредност е
алтернативен начин на финансирање,
кој бележи тренд на зголемување на
светско ниво. На менаџерите при
носењето на одлуката за тоа како да
дојдат до свеж капитал клучни треба да им бидат ценатана алтернативниот извор на финансирање, активностите на конкуренцијата, циклусот
во кој се наоѓа индустријата во која
работи издавачот, расположението
на инвеститорите и моменталниот
тренд на пазарот на хартии од вредност. Не смее да се потценат ниту сте-

„. . . секој поединец или
компанија може да го
пронајде интересот на
пазарот на капитал. “

www.abit.edu.mk
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пенот на зрелост на компанијата
и изградениот модел на корпоративно управување. Очекувам
примарниот пазар да се користи
од страна на компаниите за прибирање на свеж капитал, зашто
трошоците за емисии се реално
ниски. Ме прашувате зошто прибирањето на капитал не оди преку Берза? И овојпат ќе посочам
неколку факти, кои и неодамна
јавно ги кажав: затворената, концентрирана и инертна сопственичка структура на друштвата,
незаинтересираноста на одборите на компаниите за пазарот
на капитал и секако она традиционалното, ако нема законска
обврска, чуму да го правам, а
има и такви кои чекаат, државна, стимулација за да излезат на
пазарот. Јас ценам дека секој поединец или компанија може да го
пронајде интересот на пазарот
на капитал. Ние забрзано работиме на проект за поттикнување
на примарниот пазар и тоа преку селектиран, персонализиран
и аналитичен пристап, односно
вниманието ни е свртено кон неколку друштва со ограничена одговорност за кои цениме дека би
имале интерес да излезат на берза, а со оглед на препознатливите
производи и услуги што ги нудат
би биле атрактивни и за инвеститорите. Дури подготвени сме
да им помагаме при подготовка
на документацијата за ИПО, а ќе
бидат ослободени и од така нискиот надоместок.
Кои се инструментите што ви
стојат на располагање за натамошен развој на пазарот?
За Македонија и за регионот, како прилично фрагментиран и во кој пазарите не се многу
длабоки, потребно е да има интезивна соработка со локалните берзи и да се зголеми бројот
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на инструменти со кои се тргува. Предизвик за КХВ е преку
различни активности да создаваме амбиент кој им обезбедува
на инвеститорите една поширока пaлета на можности. Mорам
да истакнам дека и сега на Берзата има квалитетни акции со
многу солидни дивидендни приноси, кои имаат континуирана
ликвидност и преставуваат добра инвестициска алтернатива.
Ме радува фактот што меѓу првите наши одлуки беше банките
да можат да издаваат нова хартија од вредност – перпетуална обврзница, со што се збогати понудата на нашиот пазарна
капитал со уште еден финан-

„ Нашата мисија е да ги штитиме
инвеститорите, да се грижиме
за фер, сигурен, транспарентен
и ефикасен пазар на хартии
од вредност и да го олесниме
привлекувањето на капитал
со што ќе придонесеме кон
економски раст и развој на
државата. “
сиски инструмент. Неодамна
овој производ го презентиравме
пред потенцијалните издавачи
во Македонскaта банкарска асоцијација. Исто така, создадовме
услови континуираните државни
обврзници да котираат на берза,
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што значи нов квалитет на нашиот пазар на хартии од вредност и
е од корист за сите учесници на
пазарот и за издавачот. Освен
понуда, инвеститорите бараат
извесност и предвидливост, тие
се чувствителни и пребирливи,
и затоа многу e важно Република Македонија евроатлански да
се интегрира со што би се зголемил економскиот раст, профитот
на фирмите и ќе се динамизира
пазарот на капитал. Oва е дефинитивно правецот со кој пазарот
на хартии од вредност во Македонија ќе ја избегне позицијата
на „локален губитник“ и ќе се
приклучи во групата на „глобални добитници“. Во спротивно,
со не дефинирана перспектива,
не може да очекуваме бизнисот
да размислува за идни и прогресивни инвестиции. И Светската
банка, на почетокот на октомври, во редовниот економски
извештај за Западен Балкан предупреди дека на очекувањата за
економски раст од 2, 5 посто годинава, следната 2, 9, а во 2020

„ Преку Outreach Програмата промовираме соработка со
индустријатаи градиме корпоративен однос, кои обезбедуваат
меѓусебна доверба меѓу сите чинители и ги зајакнуваат
стабилноста и интегритетот на пазарот. “
година 3, 2 отсто може да влијае
нарушувањето на реформскиот
процес под влијание на изборните циклуси и не исполнување на
фискалната консолидација.
Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија
како регулатор на пазарот на капитал се грижи за транспарентен и регулиран пазар и се разбира за примена на прописите.
Каква политика кон индустријата ќе спроведувате во наредниот период?
Нашата мисија е да ги штитиме инвеститорите, да се грижиме за фер, сигурен, транспарентен и ефикасен пазар на хартии
од вредност и да го олесниме
привлекувањето на капитал со
што ќе придонесеме кон економски раст и развој на државата. Сето тоа, бара КХВ активно
да ја извршува својата функција

на супервизорски и регулаторен
орган на пазарот на хартии од
вредност, а од овластените учесници да се придржуваат кон правилата на берзанското работење
и етика, да се однесуваат професионално, при што особено е важно да не ги ставаат своите над
интересите на клиентите, да не
ги кршат правилата што важат
на пазарот за потоа случајот да
стигне до Комисијата за хартии
од вредност како регулатор на
пазарот, при што треба да изрекува санкции. Со еден збор, секој да си ја остварува улогата за
која што постои. Овој пристап,
ние како КХВ им го кажавме на
овластените учесници уште при
првата средба во Комисијата кога
на заедничка маса ги идентификувавме и дискутиравме за приоритетите и за целите на кои заеднички ќе работиме, а кои се во
www.abit.edu.mk
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насока за развој на пазарот на
капитал во Република Македонија. Градиме партнерски однос
и отвореност, имаат можност да
нудат предлози, но и да го критикуваат она кое според нив не е
на линија на развој на пазарот. За
мене како Претседател на КХВ,
особено е важна супервизорската функција на Комисијата и
преферирам да има секојдневен
мониторинг, навремено да им се
укажува на овластените учесници на нивните обврски и превентивно да се делува, се со цел штета да нема или пак да биде мала.
Затоа, во Outreach Програмата
предвидовме низа чекори – препорака, укажување, опомена, се
со цел да делуваме превентивно. Веќе и така се однесуваме, на
пример за исплата на дивиденда,
за објавување на информации по
член 166 б од Законот за хартии
од вредност и да не набројувам.
Едноставно, нашиот успех не го
мериме по бројот и тежината на
изречени мерки, туку според почитувањето на законските прописи и стандардите за добро корпоративно управување од страна
на сите учесници на пазарот.
Преку Outreach Програмата промовираме соработка со индустријата и градиме корпоративен
однос, кои обезбедуваат меѓусебна доверба меѓу сите чинители и
ги зајакнуваат стабилноста и интегритетот на пазарот. Како регулатор, лесно е да манифестирате
сила и да сеете страв, но тоа не е
нашиот двигател, наш предизвик
е да ја мотивираме заедницата, да
ја развиваме дејноста, да привлекуваме инвеститори. . .
Европските регулатори особено
ставаат акцент на финансиската писменост . Дали се потребни активности за едукација на
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„Со инсајдерски и нецелосни информации и еден милион долари
може да банкротираш за една година- Ворен Бафет. “
јавноста и што правите на тој
план?
Да, во нашиот фокус е финансиската писменост и едукацијата како предуслови за заштита
на инвеститорите, за функционирање на финансиските пазари,
за промените кои ги претрпуваат и за опасностите кои произлегуваат од неразбирањето. Се
преземаат мерки за да се подобри финансискиот капацитет на
широката јавност преку обезбедување на информации и алатки кои им се потребни за донесување на издржани одлуки и за

разумно менаџирање со заштедите. Како вели Ворен Бафет “Со инсајдерски и нецелосни информации и еден милион долари
може да банкротираш за една година”. Младата популација ни е
особено важна, зашто токму во
неа ги гледаме идните креатори
на економските политики и потенцијалните играчи на пазарот
на капитал. Донесовме Програма
за изведување на практична настава во Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија за 2018 година со која КХВ
им дава можност на ученици-
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те и на студентите дополнително да учат и да стекнуваат нови
знаења и искуства од областа на
пазарот на хартии од вредност,
со што ќе станат конкурентни
при нивното идно вработување.
Воведовме факултативен предмет, Пазар на хартии од вредност, во меѓународната гимназија Нова и веќе стручните лица
од КХВ одржаа неколку часа. . .
Спроведовме Конкурс за најдобар истражувачки труд/есеј на
тема„Влијанието и придобивките на приклучување кон евроатлантските организации врз работењето на пазарите на хартии
од вредност“ и пројавениот интерес и квалитетот на трудовите
не мотивираат да ја продолжиме
праксата и секоја година да ја наградуваме најдобрата сторија на
актуелна тема од областа на пазарот на хартии од вредност. Само
преку вакви и слични конкретни
активности можеме да очекуваме
дека и Република Македонија ги
следи позитивните трендови на
пазарите на капитал во развиените економии. Во таа насока активни сме и во Кординативното
тело за финансиска едукација во
кое се НБРМ, Министерството за
финансии, Агенцијата за супервизија на осигурувње, Агенцијата за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување и Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија. Задоволство ми е во ова интервју да соопштам дека неодамна во Хаг започнаа и првичните
подготовки со Министерството
за финансии на Холандија преку размена на искуства и знаења за изработка на Стратегија
за финансиска едукација и писменост на државно ниво. Ова ни
покажува дека сите земји преземаат активности за да го едуцираат населението во ракувањето

Задоволство ми е во ова интервју
да соопштам дека неодамна
во Хаг започнаа и првичните
подготовки со Министерството
за финансии на Холандија преку
размена на искуства и знаења
за изработка на Стратегија
за финансиска едукација и
писменост на државно ниво.
и користењето на финансиските
услуги . Искуствата покажуваат
дека едукацијата е потребна без
разлика дали станува збор за развиена земја и без разлика на образованието на населението, бидејќи, во последните години има
многу иновации што и оние што
се упатени, не можат да ги разберат. Впрочем, нашиот интерес е
да имаме население кое добро ќе
ги разбира финансиските услуги
што ги користи и нема да влегува во непотребни ризици. Успешното инвестирање е поврзано со
здравиот разум. На тој начин,
сите заеднички придонесуваме
за избегнувње и минимизирање
на ризиците во финансискиот сектор, а со тоа и креираме
постабилен финансиски систем.
Откако сте Вие Претседател,
КХВ промовира силно чувство
на одговорност кон заедницата,
зошто?
Драго ми е што сте забележале. Нашата заложба, да бидеме и
општествена одговорна институција, е дел од поголема заложба за оптимизирање на институционалните перформанси, а која
неодамна ја врадивме и во Годишната програма за работа на Комисијата, со цел сите заедно да се
развиваме за да одговориме на
идните предизвици. Свесни сме
дека како се развива пазарот на
хартии од вредност и станува динамичен, така се нагласува и улогата на Комисијата, а со тоа се зго-

лемува и потребата од јакнење на
капацитетите и ефикасноста на
нашата институција. Се стремиме континуирано да инвестираме
во човечкиот капитал, да вложуваме во модернизација на ИТ инфраструктурата, да го подобриме
институционалното управување
и се разбира да сме општествено одговорни. Мораме да учиме, да се менуваме, да растеме,
да ги прошируваме хоризонтите, да бидеме иницијативни. Комисијата постојано се стреми да
биде институција која промовира силно чувство на интегритет,
одговорност, отчетност и професионалност меѓу вработените. Затоа, во Етичкиот кодекс кој го донесовме во август, интегритетот,
ефективноста, правичноста, отчетноста, извонредноста и тимската работа се вредностите на
делување на Комисијата, вредностикои се клучни во исполнувањена нашата мисија и на законските надлежности и овластувања.
Во делот на општествената одговорност, правиме напори да
ги охрабриме сите вработени и
учесници на пазарот да придонесуваат кон заедницата. Во таа
смисла, во соработка со Црвениот крст на Република Македонија
спроведовме крводарителска акција, која е прва во организација
на Комисијата. Ја поддржавме и
World Clean-up Day и сите заедно,
комисионерите и вработените го
чистевме отпадот во Тафталиџе.
Овде би ја спомнала и Internship
програмата, односно бесплатните програми за обука кои треба
да им овозможат на прворангираните дипломци со просек да ја
следат Обуката за инвестициски
советници без надоместок. Сите
овие активности ги разбираме
како елементи кои можат да доведат до поголема економска и
социјална ефикасност воопшто.
www.abit.edu.mk
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СТРАТЕГИСКО УПРАВУВАЊЕ СО

ДЕЛОВНИ ПОДАТОЦИ И

ДЕЛОВНА ИНФОРМАТИКА
Програма за втор
циклус на студии,
Институт за бизнис и
менаџмент„ХајделбергСкопје“

Секогаш кога ние или некој
уред се поврзува со дигиталниот свет, доаѓа до проширување на
дигиталниот простор, што, како
и природата, е заеднички ресурс.
Тој ресурс од една страна обезбедува влијае врз информатичката инфраструктура, апликациите
и податоците, но од друга страна, поттикнува нови предизвици
и носи нови дилеми. Постојните
модели, механизми и организации
не можат ефикасно да одговорат
на темпото на новите дигитални и
дистрибуирани заедници, особено
заради порастот на количеството
на податоците. За податоците е
еднакво важно да бидат транспарентни, но подложни на ограничувањата на пристап заради заштита на нивната сензитивност и
доверливост. Покрај потребата
за нивно адекватно складирање
и одржување се јавува потреба за
нивно ефикасно користење. Со воведувањето наука за податоците се
зголемува знаењето и значењето
на податоците и се олеснува носењето на адекватни стратегиски
одлуки. Новите идеи со кои се до34 www.abit.edu.mk

бива практична вредност во форма на нови продукти, услуги или
нов начин на вршење одредени активности се иновации неопходни
од сега натаму, а се однесуваат и
на податоците.

Д-р Снежана
Черепналковска Дуковска,
CISA, ISO 27001LA
Народна Банка на РМ

Реалноста нè предизвикува да
применуваме нови технологии.

Реалноста нè предизвикува да
применуваме нови технологии.
Некои примери за тоа се:
• Бројот на кибернапади секојдневно се зголемува, а нивната форма постојано се менува влијаејќи на приватниот и
деловниот живот. Според најновите истражувања, порастот
на киберкриминалот ќе се зголемува, па се јавува потреба
од безбедностна податоците и
отпорност на системите пре-

Со воведувањето
наука за податоците
се зголемува знаењето
и значењето на
податоците и се
олеснува носењето на
адекватни стратегиски
одлуки.
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ку формирање на стратегиски структури и програми на национално ниво,
споделување на најдобрите практики, распределување на одговорностите,
воведување на нови модели на обука, изградба на
нови информатички платформи, користење на нови
технологии за инженеринг
на податоците;
• Бројот на податоците во
информатичките системи секојдневно се зголемува, постои огромен
број на складирани податоци, а нивното ефикасно користење е единствено овозможено со примена
на технологиите на деловна интелигенција и големи
податоци, машинско учење,
вештачка интелигенција;
• Визијата за зголемувањето на демократијата преку
транспарентност и отчетност што се презентира со
достапност на податоци од
отворен карактер и нивно
транспарентно процесирање (англ. оpen data и оpen
source) може ефективно и
ефикасно да се примени со
блокчеин технологијата;
• Визијата за инстантно финансиско порамнување и
поефикасно порамнување
со хартии од вредност, како
и унапредена финансиска
инклузија е олеснето применувајќи ги новите технологии;
• Бројот на поврзани електронски у реди (англ.
Internet of Things-IoT), штоправат колекција на огро-

Бројот на податоците во информатичките системи секојдневно се
зголемува, постои огромен број на складирани податоци, а нивното
ефикасно користење е единствено овозможено со примена на
технологиите на деловна интелигенција и големи податоци, машинско
учење, вештачка интелигенција
мен број податоци од околината е веќе поголем од
бројот на популацијата на
земјата, па проблемот штосе јавува е: како овие уреди
ќе бидат автентицирани во
некој информатички систем? Или како ќе се оцени
веродостојноста на податоците што ги складираат?
Тргнувајќи од овие промени што стануваат дел од секојдневието, се јавува потреба
од адекватен мултидисциплинарен, интердисциплинарен и
мултидимензионален пристап
кон податоците во деловното
опкружување. За таа цел, на
Институтот за бизнис и менаџмент „Хајделберг-Скопје“
(http://ibmhs. eu/) е изработена студиска програма од втор
циклус на студии со која ќе
се изучува инженерството и
стратегиското управување на
деловните податоци и деловната информатика. Следејќи
ги меѓународните стандарди и

најдобри практики, применувајќи теорија и практика, ќе се
изучуваат технологиите штосе адекватни за современите
корпоративни информатички
системи. Овие студии, преку
систематизиран и креативен
начин, нудат развој и примена на автономни идеи на студентите во контекст на истражување и работа на проекти.
Овие студии се поставени со
цел да поттикнуваат критичко, независно и креативно
решавање на практични и актуелни проблеми во мултидисциплинарен контекст, поврзани со податоците.
Студиска програма за стратегиско управување со деловните податоци и деловна
информатика е главно наменета за раководните лица на
стратегиско ниво, кои одлучуваат за промените во организацијата поттикнати од
дигиталната трансформација. Улогата на овие ракоwww.abit.edu.mk
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Следејќи ги меѓународните стандарди и најдобри практики,
применувајќи теорија и практика, ќе се изучуваат технологиите што се
адекватни за современите корпоративни информатички системи.
водни лица денес и во иднина се унапредува и станува
неопходно тие да поседуваат
доволно знаење за примената
на новите технологии за ефикасно додавање вредност во
организацијата при носење
на стратегиски одлуки. Друга
група професионалци за која
е наменета оваа студиска програма се одговорните лица за
безбедност на информациите, управувањето со ризиците, внатрешни и надворешни
ревизорина информациски
системи, аналитичари на деловни податоци, ИТ инженери и други експерти. Важна
група професионалци за кои
оваа судиска програма е наменета се и претприемачите
кои најчесто користат информатички технологии за своите иновации. Па, така, за сите
овие групи професионалци,
програмата нуди курсеви од
областа на примена на нови
финансиски технологии, машинско учење, деловна инте36 www.abit.edu.mk

лигенција и големи податоци,
безбедност на информациите и податоците, дигитална
криптографија, кибербезбедност.
Програмата опфаќа
изучување на модерните
податочни центри и
унапредување на деловните
процеси, користејќи
информатички технологии.

Програмата опфаќа изучување на модерните податочни
центри и унапредување на деловните процеси, користејќи
информатички технологии.
Во програмата се застапени курсеви со кои деловните корисници се оспособуваат да ги визуализираат или
да ги обработуваат своите податоци, како и обработка на
концептот на поврзани електронски уреди (англ. Internet
of Things). Студиите содржат
курсеви за лично усовршување како што се курсеви за
ревизори на информациски

системи, офицери за безбедност на информациите, управување со проекти, Microsoft
Office Specialist (MOS) курсеви и академско пишување.
Во врска со организацијата на овие академски студии,
студентите можат да направат избор на едногодишни
студии од втор циклус и на
двегодишни студии од втор
циклус. Со овие студии се добиваат 60, односно 120 ЕКТС
за едногодишните студии, односно двегодишните студии,
соодветно. Во рамките на студиите, студентите изработуваат магистерски труд и посетуваат пракса.
Со оваа студиска програма, студентите можат да
се сертифицираат со два од
вкупно четири меѓународно признати и светски препознаени сертификати, штосе понудени во програмата.
Имено, со програмата на студентот му се обезбедува подготовка и полагање испити
со кои ќе се стекне со два од
следниве меѓународни сертификати: BI & BigData/Horvat
Academy; CISA/ISACA; CISM/
ISACA и MOS. При подготовката за полагањето испит за
добивање на меѓународен
сертификат, студентите ќе се
подготвуваат користејќи професионална литература, ќе
имаат можност да комуницираат со студенти и професионалци од областа и ќе научат
како во иднина да продолжат
со лично професионално усовршување.
30 септември 2018
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М-р Драган Радески,
Директор на дирекција во КИБС
Раководител на проектен тим за инстант плаќања
Клириншка куќа КИБС а. д. Скопје

ИНСТАНТ ПЛАЌАЊА

– ВО ЦЕНТАРОТ НА НОВИТЕ

ПЛАТЕЖНИ ТРЕНДОВИ
Инстант плаќање
е плаќање во
кое преносот
на платежната
информација
и финалната
достапност на
средствата на
примачот се
извршува во реално
време (за неколку
секунди).

Општо за инстант плаќања

Глобализацијата, мобилноста и
информатичко-технолошкиот прогрес природно ги зголемија очекувањата за нови решенија во доменот
на плаќања и брз проток на средства.
Во оваа смисла, сведоци сме на појавата и јакнењето на една ефикасна
платформа на располагање на финансискиот бизнис – инстант плаќања.
Инстант плаќање е плаќање во кое
преносот на платежната информација и финалната достапност на средствата на примачот се извршува во
реално време (за неколку секунди).
Покрај терминот „инстант плаќања“
(„instant payments“), често се сретнува и терминот „плаќања во реално
време“ („real time payments“).
Вообичаено, станува збор за електронски иницирани трансакции од
компјутер, мобилен телефон или
друг уред, каде што речиси моментално од страна на нивните банки се
врши намалување на средствата од
сметката на иницијаторот (купувачот) и кредитирање на сметката на
примачот (продавачот). На тој начин,
примачот се здобива со сигурност за
да премине кон испорака на производот или на услугата, како и со можност за подобро користење и упра38 www.abit.edu.mk

вување со своите парични средства.
Купувачот, пак, добива потенцијално
широк спектар на нови можности и
сценарија за употреба на своите паметни уреди, вклучително и префрлање средства кон други лица (P2P),
плаќање кон електронски или физички продажни места (P2B), плаќање
фактури помеѓу правни лица (B2B) и
слично. Очекувањата се такви што во
блиска иднина ваквиот тип плаќања
треба да бидат „нови нормални
плаќања“ („new normal payments“).

Расположливост 24×7
– корисниците можат
да извршат или да
примат плаќање во
кој било момент од
денот или ноќта,
кој било ден од
неделата.

АКТУЕЛНО
Карактеристики

Постојните системи за инстант
плаќања што функционираат во различни земји на Европа и светот или
се во фаза на планирање и развој имаат свои специфичности и особености.
Сепак, можат да се препознаат неколку преовладувачки карактеристики:
• Расположливост 24×7 – корисниците можат да извршат или да
примат плаќање во кој било момент од денот или ноќта, кој било
ден од неделата.
• Моменталност – средствата што
се предмет на трансакцијата се
достапни на сметката на примачот
во реално време или речиси во
реално време.
• Неотповикливост – во моментот
кога плаќањето е реализирано, тоа
веќе не може да се отповика.
• Атомичност – вообичаено, трансакциите се единични, со конечен
статус по неколку секунди од иницирањето.

со податокот дека во неколку европски држави од претходно веќе
функционираат локални решенија
за инстант плаќања, сè уште дава
фрагментирана слика на системите
за инстант плаќања во Европа.
Инстант плаќања кај нас

Клириншката куќа КИБС АД
Скопје, во договор и соработка со
банките во Република Македонија,
Народната банка и Министерство-

Се поставува време
од десет секунди
како максимално
целно време за
реализација на
плаќањата и
максимален износ
од 15. 000 евра
на поединечна
трансакција.

Состојбата во Европа

За да се овозможи интероперабилност и да се олесни на платежните институции да понудат инстант
плаќања за своите корисници во
рамките и помеѓу државите од SEPA
(Single Euro Payments Area), Европскиот платен совет, во ноември 2017
година, објави шема за инстант кредитен трансфер (SCT Inst). Со неа се
дефинираат правилата при извршување на едно инстант плаќање, како и
множеството податочни пораки што
се разменуваат притоа, базирани на
стандардот за финансиски услуги
XML 20022. Се поставува време од
десет секунди како максимално целно време за реализација на плаќањата
и максимален износ од 15 000 евра на
поединечна трансакција.
Шемата е од незадолжителен
карактер, односно прифаќањето е
на доброволна основа, што заедно

то за финансии, развива и подготвува систем за инстант плаќања.
Во моментот, КИБС има подготвено функционална тест платформа што е ставена на располагање за
потребите на развојот на софтверски компоненти од страна на банките, согласно доставеното Техничко
упатство за инстант плаќања. Тест
платформата опфаќа софтверска
компонента за прием на плаќања
во КИБС, како и веб апликација за
симулација на различни сценарија
при инстант плаќања.
Системот е во согласност со шемата SCTInst на Европскиот платен совет, ги следи препораките за
функционалниот тек на трансакциите и користи XML пораки базирани на податочниот стандард ISO
20022, притоа имајќи ги предвид
прописите за платни инструмен-

Клириншката куќа
КИБС АД Скопје,
во договор и
соработка со банките
во Република
Македонија,
Народната банка и
Министерството за
финансии, развива и
подготвува систем за
инстант плаќања
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Тест платформата
опфаќа софтверска
компонента за
прием на плаќања
во КИБС, како и
веб апликација
за симулација на
различни сценарија
при инстант плаќања.

Генерална архитектура на системот е прикажана на следната слика:

ти што важат во Република Македонија. Моделот обезбедува гарантираност на секое инстант плаќање
преку контрола и управување на
расположливото обезбедување од
секоја банка-учесник во системот.
Максималниот рок за завршување
на едно инстант плаќање е исто така
согласно шемата SCTInst, со тоа што
тестирањата во реална околина со
учесниците ќе покажат дали е возможно тоа да биде помалку од десет
секунди. Притоа, интеракцијата помеѓу банките-учесници и КИБС се
одвива во рамките на безбедна и затворена мрежа, со размена на дигитално потпишани пораки.
Реализацијата на ваков систем
за инстант плаќања би донела многубројни придобивки за сите засегнати страни: купувачите, примачите, финансиските институции, па
и целата држава. Можат да се набројат некои од нив: брз и сигурен
начин за купување во кое било време од денот, овозможување на мо40 www.abit.edu.mk

ментални плаќања помеѓу клиенти на различни банки, можност за
користење на средствата од страна на примачот веднаш по завршување на трансакцијата, намалување
на готовината во оптек, зголемена
инклузија на корисници на финансиски услуги, подобрена брзина на
наплата на фактури, сметки и јавни
давачки, моментална информација
за уплатите кон буџетските институции и скратување на времето за
опслужување на граѓаните во јавната администрација.
Досегашната соработка со
НБРМ, банките и Министерството за финансии ветува успешна изградба на нова платежна инфраструктура што преку мноштво
нови сценарија за плаќање (преку
мобилен телефон, на физички продажни места во трговија, во е-трговија и сл. ) ќе даде нова динамика
во економскиот развој на нашата
земја.

Реализацијата на
ваков систем за
инстант-плаќања би
донела многубројни
придобивки за
сите засегнати
страни: купувачите,
примачите,
финансиските
институции, па и
целата држава.

ПРАКТИКА

М-р Катерина Бошевска
генерален директор на „ЕОS Матрих“ во Македонија, Косово и Црна Гора

ТЕХНОЛОШКАТА ТРАНСФОРМАЦИЈА

И НЕЈЗИНОТО ВЛИЈАНИЕ
Живееме во секојдневие кога новите технологии, новите канали на
комуникација новиот начин на работење го менува светот околу нас
и малку од нештата што нè опкружуваат остануваат исти и непроменети. Со цел да се соочи со таквата
ситуација, секоја компанија треба да
го приспособи своето дејствување и
да одговори на таквото секојдневие
со креативност, ориентиран пристап
кон решение и принципиелно одлучување. Правејќи го тоа, секоја компанија се соочува со низа предизвици во
секојдневно работење. Сèдодека предизвиците доаѓаат како последица на
сопственото преиспитување во насока на тоа да се биде подобар и поуспешен се постигнува поголема продуктивност и се остварува поголем успех
и пораст на компанијата. Впрочем, токму тоа е она што нèдвижи напред,
поголемата продуктивност заснована
на себе преиспитување и унапредување на начинот како работиме.
Сепак, во ниту еден момент не смееме да заборавиме на пазарот на кој
дејствуваме, импулсите што ги праќа,
трендовите што ги поставува. Особено во областа на финансиското работење, потребно е да се преиспитуваат
трендовите во ризиците и моментното знаење од различни области на
аплицираните практики на дејствување со цел да се дефинира патот или
ориентацијата на финансиската компанија. Добиените сознанија треба да
ни претставуваат дополнителен поттик и инспирација, треба да ни дадат
можност да развиеме нови идеи.

Преку системот на управување со компанијата можат да
се поттикнуваат облици на однесување на вработените во
претпријатието, на пример одговорност на вработените, поголема
посветеност и заинтересираност на вработените кон работата.

Донесената одлука во такви околности, заснована на принципиелно одлучување, ќе биде издржана и
вистинска за правилниот иден развој на компанијата.
Многу често се случува со една
одлука значително да се променицел сегмент, цел сектор од работењето, како во контекст на компанијата,
www.abit.edu.mk
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така и во контекст на пазарот. Па, оттука, се поставува прашањето, во такви околности како да измериме, како
да сознаеме што поточно добиваме, а
што губиме?

и услужниот сектор се соочуваат со
низа предизвици. Како се гради довербата во дигиталниот свет? Одговорот на тоа прашање е многу значаен за
определување на идната стратегија на

Степенот на свесност
за сопствената
одговорностноси
корисности за
економскиот циклус
како целина.

Дигитализацијата и
автоматизацијата на
процесите се следните
активности по важност.
Сето ова неминовно
носи високи инвестиции
во информатичката
технологија.
Многумина сознаваат колку е значајна една работа што ја имаат во моментот кога само би замислиле дека
веќенема да јаимаат. Сведоци сме на
многу промени, рапидна дигитализација на секојдневието, брз развој на
финансискиот свет и една голема недоумица од аспект на тоа што ни носи
иднината. . . Се чини како да сме помирени со констатацијата дека кога
машините доаѓаат – луѓето стануваат
непотребни. Но, дали навистина можеме да сметаме дека е така? До која
мера може да се измени однесувањето
на чинителите на пазарот како последица на тековниот технолошки развој? Особено во финансиската индустрија е многу тешко да се потпреме во
целост на машините и на тоа што го
обработуваатмашините. Вештачката
интелигенција, масовните податоци
и учењето од машините, дигиталната
трансформација отвораат нови можности, асепак многу од компаниите во
индустријата, потрошувачката, како
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финансиските институции, особено
одговорот на прашањето дали идните генерации ќе продолжат да даваат
висока вредност на личниот контакт
за своите поголеми финансиски трансакции или тојќе може да биде целосно заменет со дигитална интеракција?
Според последното истражување
(11-то по ред) на групацијата ЕОС,
спроведено заедно со Институтот за
пазарно истражување „КантарТНС“,
„Навиките за плаќање во Европа за
2018 година“, високи 3. 400 носители
на одлуки од 17 земји, што претставуваат 45% од испитаниците, изјавиле
дека држењето чекор со технолошката трансформација во областа на управување со побарувањата е сериозен
предизвик. Намалувањето на трошоците и доквалификацијата на вработените се уште позначајни задачи. Дигитализацијата и автоматизацијата
на процесите се следните активности по важност. Сето ова неминовно
носи високи инвестиции во инфор-

Сепак, процесот на
дигитализација го
носат луѓето. Некои
вработени лица од
компаниите треба да
го постават процесот,
да го дефинираат
алгоритамот и да
се осигурат дека
сè се извршува
правилно–компаниите
имаат потреба од
квалифицирани
вработени како
дел од процесот
на дигиталната
трансформација.

ПРАКТИКА

матичката технологија. Технологијата,
пак, ќе обезбеди континуиран и растечки развој, ќе донесе компетитивна
предност и од овие причини ќе стане
сè позначајно кој прв имплементира
дигитализација и применува современи дигитални технологии. Заклучоците се дека технолошката трансформација и технолошките иновации се
многу значајни во процесот на промени и прифаќање на дигиталната
агенда.
Сепак, прифаќањето на дигиталната агенда на која било компанија е
поврзана со луѓето.
Нејзиното влијание врз човечкиот потенцијал е мултидимензионално и континуирано. Дигиталните
иновации и стратегии се клучот кон
поставувањето различност во однос
на конкуренцијата и подобрување на
деловното работење. Сепак, процесот на дигитализација го носат луѓето.
Некои вработени лица од компаниите
треба да го постават процесот, да го
дефинираат алгоритамот и да се осигурат дека сè се извршува правилно–
компаниите имаат потреба од квалифицирани вработени како дел од
процесот на дигиталната трансфорПарите сами по себе не мација. Токму затоа компаниите треможат да донесат среќа, ба да водат грижа за своите вработени, да ги разберат нивните потреби,
но платените сметки,
секако, се дел од тоа да да ги мотивираат за да можат да изградат состојба во која вработените
се биде среќен.
ќе го почувствуваат претпријатието

Во текот на повеќе
години наназад
Данците се едни од
најсреќните луѓе на
светот. Тие уживаат
во секој момент
и ги надминуваат
негативните случувања
многу брзо. Тие
дури и ги плаќаат
своите сметки многу
понавремено од
другите Европејци.

како свое и како дел од себе. Да создадат состојба на среќа за своите вработени. Преку системот на управување
со компанијата можат да се поттикнуваат облици на однесување на вработените во претпријатието, на пример
одговорност на вработените, поголема посветеност и заинтересираност
на вработените кон работата.
Во текот на повеќе години наназад Данците се едни од најсреќните
луѓе на светот. Тие уживаат во секој
момент и ги надминуваат негативните случувања многу брзо. Тие дури и
ги плаќаат своите сметки многу понавремено од другите Европејци. Основата за среќата на Данците е длабоко вкоренетата филозофија на живот
наречена „hygge“ (хиге). Станува збор
за животен принцип што носи среќа
и кој повеќе години наназад ги става жителите на Данска на највисоките места во извештајот за светската
среќа штого издаваат Обединетите нации. Не постои соодветен превод на овој термин на другите јазици.
Така, на пример, тоа може да опишува пријатно и опуштено попладне
покрај огниште, ручек со пријателите
во градината, свежо печени колачиња
и, згора на сè, многу свеќи за убава атмосфера. Но, како такво секојдневие
прифатено од страна на данската култура може да се однесува и на односите во финансискиот свет, парите и
однесувањето со парите?
Парите сами по себе не можат да
донесат среќа, но платените сметки,
секако, се дел од тоа да се биде среќен.
Се разбирадека луѓето се чувствуваат
непријатно и лошо поради неплатени
сметки. Можеби токму ова го објаснува фактот дека во ниедна друга земја
во Европа сметките не се плаќаат толку навреме како што тоа се прави во
Данска. Овој степен на свесност за
сопствената одговорностноси корисности не само во односите на двата
субјекта – чинители на пазарот туку
носи корисност и за економскиот
циклус како целина.
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м-р Татјана Ацковска,
В. Д. Финансов Директор ДГ Бетон АД Скопје

УЛОГАТА НА БАНКИТЕ ПРИ ИЗВЕДБА

НА ГРАДЕЖНИТЕ ОБЈЕКТИ

НА СТРАНСКИТЕ ПАЗАРИ
„. . . секој договор по
ФИДИК подразбира
доставување на
банкарски гаранции,
неоспорно е дека
банките играат
значајна улога при
конкуренцијата
на македонските
градежни компании
на странските
пазари. “
Во услови на намалена инвестициска активност во рамките на Република Македонија, настапот на
странските пазари е една од најзначајните цели во работењето на градежните компании во земјава. За
разлика од изведбата на проекти на
домашниот пазар, вкупниот ризикна
изведбата на странските пазари е
многу поголем и содржи многу повеќе компоненти. Затоа е значајно
однапред да се согледаат можните
ризици и тие да се обезбедат на најдобар можен начин уште при договарањето на проектот. Во рамките на
вкупниот ризик значаен удел имаат
финансиските ризици (ризикот на
наплата, промената на девизните
курсови, разликите во цени и сл. ).
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За градежните компании, изведувачите, но и за инвеститорите, ова е
многу тешка задача, со оглед на тешкотиите однапред да се соберат соодветни податоци и информации за
да се добие јасна претстава за целиот
период на градење на објектот.
Да се склучи добро конципиран
договор, штово себе ќе содржи соодветна поделба на ризиците штоможат да се јават во текот на работењето, но и клаузули за начинот и
инструментите за обезбедување на
финансиските ризици е од големо
значење при изведбата на градежните објекти, како на домашниот пазар,
така и на странските пазари.
Во глобалната економија како
стандардна и насекаде прифатена
форма надоговор за изведување на

Во глобалната
економија како
стандардна и
насекаде прифатена
форма надоговор
за изведување на
градежни работи
се стандардите на
Интернационалната
федерација на
инженери консултанти–
ФИДИК.

СТОПАНСТВО

градежни работи се стандардите на Интернационалната федерација на инженери консултанти–ФИДИК. Како резултат од
идејата да се формира глобална
федерација на независни инженери во 1913 година во Гент, Белгија, од страна на претставници
од Белгија, Франција и Швајцаријае формирана Интернационалната федерација на инженери консултанти – ФИДИК. Оваа
организација е позната по својата работа околу дефинирањето на условите од договорите за
градежната индустрија ширум
светот и нивна стандардизација.
Денес, федерацијата со седиште во Женева, по повеќе од
сто години од своето формирање, брои над милиони членови, професионалци од повеќе од
стоземји во светот1.
Македонија има своја асоцијација, полноправенчлен на
ФИДИК, а тоа е Асоцијацијата на инженери консултантина
Македонија –АЦЕМА. Оваа асоцијацијасе залага за промоција
1 http://fidic. org–Официјална
интернет-страница на
Интернационалната федерација на
инженери консултанти – ФИДИК.

на значењето и улогата на стандардите ФИДИК во Македонија
и нивна поголема имплементација во законските прописи поврзани со изградбата на проективо земјава.
Значењето на Договорите по
ФИДИК

Договорите по ФИДИК се со
широка примена насекаде во
светот и претставуваат интернационален стандард при изведбата на градежни објекти. Речисисите меѓународни финансиери и
инвеститори, водечките комерцијални банки и инвестициски
фондови строго бараат нивните
инвестициски проекти да се реализираат по системите и договорите на ФИДИК.
Секој проект што е финансиран од страна на Светската банка, без разлика на регионот каде
се изведуваат градежните работи, се изведува согласно условите по ФИДИК.
Во некои земји, како Романија
и Обединетите Арапски Емирати, договорите по ФИДИК се законска регулирана обврска при

изведувањето на градежни работи на овие пазари1.
Значењето на договорите по
ФИДИКе уште поголемо поради
тоа што тие во себе инкорпорираат стогодишно искуство на
професионалци од различни
бранши ширум светот. Овие договориги создаваат професионалците кои воедно се и корисници на истите при изведба
на градежните објекти. Карактеристично е што договорите по
ФИДИК се напишани на лесен и
едноставен англиски јазик и се
лесно разбирливи и за лицата на
кои англискиот не им е мајчин
јазик. Воедно, изданијата се преведени на повеќе од 30 јазици
ширум светот.
За различни видови градежни
проекти и во зависност од типот,
големината на проектот, поделбата на ризиците при изведба,
времетраењето на договорот,
постојат повеќе типови стандардни договори по ФИДИК.
Различните видови договори го
формираат т. н. виножито ФИДИК1. Секоја од книгитеги дава
основните услови за работењето,
додека со т. н. Посебни услови,
www.abit.edu.mk
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штоисто така се составен дел од
договорите по ФИДИК, се дефинираат специфичните барања
што ги менуваат основните услови на договорот, и тоа во зависност од потребите на конкретниот проект, законските
услови во земјите каде што се
изведува проектот, барањата на
инвеститорот и изведувачите и
слично.
„Договорите по ФИДИК, како
светски прифатен стандард,
секогаш нудат квалитет на
изведбатана договорените
работи и фер
надополнување. . . “

Договорите по ФИДИК, како
светски прифатен стандард, секогаш нудат квалитет на изведбата на договорените работи и
фер надополнување (плаќање) за
она што е извршено согласно договореното. Клаузулите во договорите се така напишани за да ги
штитат интересите и целите на
обете страни во договарањето,
како и изведувачите, така и набавувачите на градежниот објект.
Целта на договарањето за нарачателот е навремено, квалитетно и по најниска цена да го добие
бараниот градежен објект, додека изведувачот очекува правичнонадополнувањеза квалитетно
и навремено извршената работа.
Карактеристично за овие стандардни договори е што тие се
јасни и прецизни и во себе ги
инкорпорираат сите сфери од изведбата. Воедно, преку посебните услови, договорите по системот на ФИДИК се флексибилни
и приспособливи на посебните
барања на учесниците во градењето на инвеститорите и на
изведувачите и оставаат простор
да се приспособат на локалните
законски прописи и на соодветните барања на изведувачите и
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набавувачите на градежни работи и специфичностите на секој
проект што се изведува.
Во договорите по ФИДИК се
опфатени и финансиски инструменти за обезбедување од ризици при работење на градежни
проекти:
• Банкарските гаранции;
• Клизната скала–коефициент
на промена на цените;
• Задржан депозит;
• Осигурување.

на македонските градежни компании при настапот на меѓународните пазарисе издвојуваат: финансиската стабилностна
градежните компании, бројноста и квалитетот на механизацијата и опремата со која
располагаат градежните компании, квалифициран кадар, а
особено е значајна поддршката
од банкарскиот сектор посебново сегментотна вонбилансните
изложености на банките преку
банкарските гаранции, но и со
кредитирањето на работењето
со што се влијае врз финансиската стабилност и ликвидностана градежните компании.
Земајќи предвид дека секој
договор по ФИДИК подразбира
доставување на банкарски гаранции, неоспорно е дека банките играат значајна улога при
конкуренцијата на македонските градежни компании на странските пазари.
При изградба на објекти,
почнувајќи од изборот на изведувач, па сè до примопредавањето на објектот, во согласност со
договорите по ФИДИК, се користат неколку форми на гаранции:

Сите овие инструменти имаат свои посебни карактеристики, предности и слабости пред
другите. Заедничката примена
обезбедува заштита на поголем
број ризици што влијаат на фи- - Лицитациска банкарска гаранција;
нансиските текови при изведбата на објектот.
- Гаранција за добра изведба на
работите;
Како да се биде конкурентен
на странски пазар

Сите градежни компании во
светот, како и оние во Македонија што сакаат да бидат конкуренти на странските пазари, мораат да се приспособат на
глобалните услови и да ги познаваат светските трендови во
градењето.
Како фактори што влијаат и
ја ограничуваат конкурентноста

- Авансна банкарска гаранција;
- Банкарска гаранција за ослободување на гарантен депозит игаранцијаза отстранување на пропустите во
градењето во гарантен рок.
Секоја од овие гаранции има
свои карактеристики и специфичности во примената, што ја
прават различна од другите.

Рубрика
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СОЗДАВАЊЕ НА КУЛТУРА НА КОНТРОЛА

НА УСОГЛАСЕНОСТ И СПРЕЧУВАЊЕ
НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ И БОРБА ПРОТИВ
ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗМОТ
Последниве неколку години сè
почесто се зборува за создавање на
култура на контрола на усогласеност (КУ) и спречување на перење
пари (СПП) и борба против финансирање на тероризмот (БФТ) и дека
треба да се направи «вистинското
нешто» по однос на ова прашање.
Истовремено, локалните и меѓународните прописи стануваат сè построги, а со тоа и предизвиците со
коишто се соочуваат професионалците што работат во оваа сфера.
Притоа, клучна работа којашто се
става под прашање е како професионалците да се справат со секојдневните промени во регулативата и процесите на КУ/СПП/БФТ?
Како професионалците од оваа
сфера ќе докажат дека имаат имплементирано соодветни програми
за КУ/СПП/БФТ за заштита на
своите институции/компании од
ПП/ФТ и/или прекршоци на регулативата?

„ Кодексот на етика, треба да ја
има улогата на водич за
вработените и менаџментот за
создавање свест и соодветно
однесување. . . “

Затоа, како прв чекор, треба да
се создаде увереност и свест меѓу
професионалците од областа на
КУ/СПП/БФТ дека никој не е совршен. Сепак, може да се преземат
разумни чекори коишто ќе овозможат соодветна заштита на институциите/компаниите за истите да бидат ефикасно управувани и
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усогласени со релевантната локална и меѓународна регулатива. Ова
подразбира и преземање одговорност за своите постапки и носење
на важни одлуки при извршување
на своите должности. Притоа, нема
некоја предефинирана формула за
преземање на адекватни постапки,
односно клучната улога ја имаат
сите вработени во институцијата/
компанијата, вклучувајќи го и вишиот менаџмент, којашто вклучува
преземање на соодветно персонализирани чекори во зависност од
индустријата во којашто настапува
институцијата/компанијата за создавање на интегритет, севкупно
разбирање на процесите и ризиците, како и соодветна усогласеност
со прописите. Всушност, треба да
се изврши интервенција во постулатите на корпоративното управување, односно редефинирање на
механизмите, односите, правилата
и процесите што ја управуваат и
контролираат институцијата/компанијата. Посебен акцент треба да
се постави врз менувањето на клучни акти, од коишто најважен е Кодексот на етика, којшто треба да ја
има улогата на водич за вработените и менаџментот за создавање
свест и соодветно однесување, како
и преземање постапки при спроведувањето на КУ/СПП/БФТ процесите. Важна улога играат и политиките за прифаќање на клиенти и
укажување на несоодветно работење, чијашто цел е да им помогне
на вработените да разберат дали

д-р Златко Шајноски,
CAMS, CCS, Соработник за
СПП/БФТ,
Стопанска банка АД –
Скопје

. . . прв чекор,
треба да се создаде
увереност и свест меѓу
професионалците од
областа на КУ/СПП/
БФТ дека никој не е
совршен.

Посебен акцент
треба да се постави
врз менувањето на
клучни акти, од коишто
најважен е Кодексот
на етика, којшто треба
да ја има улогата на
водич за вработените
и менаџментот за
создавање свест и
соодветно однесување,
како и преземање
постапки при
спроведувањето на КУ/
СПП/БФТ процесите.

правилно работат или не и дали
треба нешто да се корегира за да не
се соочи институцијата/компанијата со регулаторни казни и поврзани проблеми. На тој начин се
гради патот по којшто ќе се движи
институцијата/компанијата, особено во делот на донесувањето на
стратешките одлуки и преземањето на одговорност од страна на
сите нивоа во институцијата/компанијата.
“Важна улога играат и
политиките за прифаќање на
клиенти и укажување на
несоодветно работење. . . “

Понатаму, аспект на којшто треба да се посвети особено внимание е организационата структура. Поставувањето на едноставна
и транспарентна организациска
структура им овозможува на институциите/компаниите да обезбедат одговорност кај сите нивоа
на одлучување, а пак на вишиот
менаџмент да ги пренесе вистинските пораки на сите вработени
во однос на основните вредности
и принципи на КУ/СПП/БФТ. Освен тоа, ваквата структура треба
да го олесни и процесот на ревизија и мониторинг на процесите во
институциите/компаниите. Исто
така, треба да се дефинираат и со-

одветно улогите и надлежностите
на секој вработен. Тоа се постигнува преку креирање на детални
описи на работните места што ќе
бидат вклучени во договорите за вработување што јасно
и детално ќе ги дефинираат
работните задачи на вработените и критериумите за ева
луација на нивните перформанси. Ваквата евалуација ќе
ги утврди како критериуми за
оценување и одговорноститена
секој вработен во однос на усогласеноста со прописите, политиките
и процедурите.
„ КУ/СПП/БФТ програма,
претставува збирка на
политики, процедури и
активности, но, пред сè, однос/
став што треба секој вработен
да го има кон лицата/субјектите
што сакаат да ги злоупотребат
нивните организации за перење
пари, финансирање тероризам,
или други кривични дела. “

Институциите/компаниите се
препорачува да преземат чекори за
соодветна идентификација, евалуација и ефикасна елиминација/намалување на ризиците од нивното
работење. По идентификацијата на
ризиците, институциите/компаниите треба да ја оценат и веројатноста и сериозноста од прекршување/непочитување на законските
прописи и да дизајнираат соодветни алатки и методологии за справување со ваквиот ризик. Клучна
улога во овој процес има и имплементацијата на КУ/СПП/БФТ програма, којашто претставува збирка
на политики, процедури и активности, но, пред сè, однос/став што
треба секој вработен да го има кон
лицата/субјектите што сакаат да ги
злоупотребат нивните организации за перење пари, финансирање
тероризам, или други кривични
дела. Се разбира, програмата треба
да биде персонализирана согласно
www.abit.edu.mk
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профилот на секоја институција/
компанија, односно секторот во
којшто функционира, производите
и услугите што ги нуди, типови на
клиенти што ги опслужува, пазари
на коишто настапува и слично. Со
цел ефикасна имплементација на
КУ/СПП/БФТ програмата, се налага ангажирање на соодветно образувани и квалификувани вработени коишто можат да се справуваат
со комплицирани и софистицирани случаи на неусогласеност, перење пари и финансирање тероризам. Тие треба да поседуваат
одлично теоретско и практично познавање за типот на институции/
компании за коишто работат, затоа
што е многу важно, во случај на
појава на одреден ризичен настан
за институциите/компаниите, да
реагираат промптно и да применат
соодветни алатки и механизми за
да се спречат негативните последици од таков настан. Исто така, вработените од КУ/СПП/БФТ областа
треба да бидат независни во однос
на останатите организациони единици и да им бидат дадени на рас50 www.abit.edu.mk

полагање доволен број на ресурси
за непречено имплементирање на
КУ/СПП/БФТ програмата. Освен
тоа, неопходно е да се примени и
независно ревидирање на работата
на овие лица, како и редовно тестирање на процедурите и системите.
На крајот, за да успее ефикасната
имплементација на програмата за
КУ/СПП/БФТ, институциите/компаниите е неопходно да креираат
план за обука на вработените, менаџментот и особено вработените
од областа на КУ/СПП/БФТ. Со
обуките, сите инволвирани лица ќе
бидат запознаени со своите обврНа крајот, за да
ски. Освен тоа, тие треба да бидат
успее ефикасната
запознаени и со постапките што ќе
имплементација на
треба да ги преземат во случај да
наидат на ризични настани од об- програмата за КУ/СПП/
ласта на КУ/СПП/БФТ. Обуките не
БФТ, институциите/
треба да бидат само формални прекомпаниите е
давања во училници, туку можат и
неопходно да
да се одвиваат и преку онлајн платкреираат план за
форми или други методи на предаобука на вработените,
вања што соодветно ќе ги пренесат
на вработените информациите и менаџментот и особено
други аспекти поврзани со КУ/ вработените од областа
СПП/БФТ.
на КУ/СПП/БФТ.

АБИТ АКТУЕЛНО

NLB Pay - Мобилен паричник
Плаќај брзо, едноставно и бесконтактно со NLB Pay преку твојот мобилен телефон.
Повеќе информации можете да добиете во најблиската експозитура на Банката, на телефон 02/15 600
или на веб страницата: www.nlb.mk

www.nlb.mk

Контакт центар: 02 / 15 600
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Д-р Константин Петковски
Ред. проф. на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола и
соработник на Институтот за бизнис и менаџмент „Хајделберг“– Скопје и АБИТ

СОЦИОЕМОЦИОНАЛНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ

НА ВРАБОТЕНИТЕ И МЕНАЏЕРИТЕ
КАКО ФАКТОР ЗА ЕФИКАСНОСТ
И ЕФЕКТИВНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
„Растечката глобализација на пазарите и континуираното
менување на деловното окружување доведоа до потребата
бизнис-организациите да користат практики за менаџирање
со човечките ресурси со цел да се вклучат со ефективно
натпреварување на пазарот.“
Во современите услужни организации, какви што се и деловните
банки, задоволството на клиентите
е клучен фактор што придонесува
за организацискиот успех. Колективните ставови и однесувањето на
вработените во организациите имаат големо влијание на задоволството на клиентите што произлегува од
нивниот директен контакт со клиентите. Растечката глобализација
на пазарите и континуираното менување на деловното окружување
доведоа до потребата бизнис-организациите да користат практики за
менаџирање со човечките ресурси
со цел да се вклучат со ефективно
натпреварување на пазарот. Влијанието на организациските политики и практиките на менаџирање
со човечките ресурси врз индивидуалните и организациските перформанси е потенцирано во изминатата деценија од страна на многу
истражувачи на меѓународно ниво.
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Долгорочно, задоволството на
клиентите е тесно поврзано со организациската култура што влијае
на посветеноста на вработените да
им служат на клиентите.1 Затоа менаџментот на човечки ресурси има
важна улога и во градењето на организациската клима и култура што
ќе биде насочена кон задоволување
на потребите на клиентите. Според
тоа, за секоја организација исклучително големо значење има нејзиниот етос. Под етос на една организација се подразбира рамката на
однесување и работење на вработените. Всушност, тоа е духот на организацијата изразен преку соодветен систем на вредности, односно
тоа е фокусот на организациската
култура. Етосот е кумулативен и
може да се промени само со постепено, колективно посветено
1
Bellou V. Identifying employees’ perceptions on
organizational obligations: A comparison between the
Greek public and private sector. International Journal
of Public Sector Management. 2007;20(7):608-621.

Долгорочно,
задоволството
на клиентите е
тесно поврзано со
организациската
култура што влијае
на посветеноста на
вработените да им
служат на клиентите.

Организациската
култура претставува
систем на заеднички
вредности,
норми, верувања,
односно начин на
размислување и
однесување, што е
заеднички за луѓето во
една организација

дејствување, со инсистирање за почитување на прифатените вредности.
“Организациската култура
претставува систем на
заеднички вредности,
норми, верувања, односно
начин на размислување
и однесување, што е
заеднички за луѓето
во една организација
(„колективен ментален
модел“). “
Организациската култура претставува систем на заеднички вредности, норми, верувања, односно
начин на размислување и однесување, што е заеднички за луѓето
во една организација („колективен
ментален модел“). Во контекст на
организациската култура исклучително важен фактор е организациската клима. За јакнењето на организациската клима многу се битни:
колегијалноста, градењето на заемна почит и доверба, соработката,
самоконтролата во комуникацијата, флексибилноста, културата на
однесување, одговорноста, толерантноста, совесноста, доследноста и чесноста.
Истражувачите во услужниот
сектор наведуваат голем број кри-

териуми за квалитет, кои вклучуваат: способност на клиентот да има
пристап во услугите на организацијата без проблеми, достапност
на материјалните средства (т. е. комуникациски материјали и опрема
што се користат за рекламирање на
услугите на организацијата), способност за комуникација меѓу клиентот и вработените, образование и
обука, учтивост и желба да му служат на клиентот.
Услугата обезбедена од вработените помага да се изгради добар
однос со клиентите и може да помогне во зголемувањето на нивната
лојалност. Незадоволен клиент ќе
користи услуга на друга организација (банка) и ќе ги сподели своите
негативни искуства со пријателите
и роднините. Спротивно на тоа, задоволен клиент може да го сподели
своето искуство со позитивна препорака и лојалност низ своите секојдневни разговори.
Постојат неколку истражувачки
трудови што ја нагласуваат поврзаноста на задоволството од работата и ангажираноста на вработените. Тие повисоки придобивки и
профити се забележуваат кога вработените имаат високо ниво на задоволство од работата.2 На пример,
поддржувачите на врската помеѓу
задоволството на клиентот и задоволството на вработените тврдат
дека несреќните вработени не можат да го направат клиентот задоволен и дека задоволството на вработениот со високи перформанси
доведува до поголемо задоволство
на корисниците, до висока продуктивност и профит. Испитувањето
на ефектот на стресот при работа
врз перформансите на работата не
Homburg C, Stock R. The link between Salespeoples Job Satisfaction and Customer Satissfaction
in a Business to Business context: A Dyadic Analysis. Journal of Academy of Marketing Science. 2004;
32(2):144- 158.

2
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треба да се базира на ефективноста без да се размисли за квалитетот
на услугите. Немотивираниот вработен може да покаже ниско ниво
на задоволство од работатасо последици за квалитетот на услугата,
што, пак, може да влијае на задоволството на клиентите.
Продуктивноста и работното
оптоварување на вработените можат да се променат во зависност
од финансиските услови на кои е
изложена компанијата и според
структурата, големината и зрелоста на бизнисот и секторот во секоја земја. Последната глобална финансиска криза сериозно влијаеше
врз економијата и банкарскиот сектор во многу држави од регионот и
од светот. Ова резултираше со големо спојување на банките и намалување на вработените и платите.3 За
среќа, банкарскиот систем во Ма-

3
Anastasiou S, Panta M, Filippidis K, Siasiakos K.
A Survey of Bank Customers’ Satisfaction in Greece.
2ndInternational Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI). 2014: pp. 246-253.
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кедонија се покажа како отпорен и
помалку погоден од глобалната финансиска криза.
Во Република Македонија постојат
само мал број научни истражувања
што се занимаваат со фактори што
влијаат на задоволството на клиентите, како што се имиџот на банката,
достапноста и локацијата на филијалите (во тој контекст и електронското банкарство), како и прашањата
поврзани со љубезноста и добросостојбата на вработените и обезбедувањето на личен контакт на клиентите со вработените во банката.
„... атрибути на капитал и
вредност за организацијата
денес добиваат луѓето и
нивните компетенции,
односно нивниот
креативен и развоен
потенцијал.“

Продуктивноста
и работното
оптоварување на
вработените можат
да се променат
во зависност од
финансиските услови
на кои е изложена
компанијата

Во Република
Македонија постојат
само мал број научни
истражувања што
се занимаваат со
фактори што влијаат
на задоволството
на клиентите, како
што се имиџот на
банката, достапноста
и локацијата на
филијалите (во
тој контекст и
електронското
банкарство), како и
прашањата поврзани
со љубезноста и
добросостојбата
на вработените и
обезбедувањето
на личен контакт
на клиентите со
вработените во
банката.

Според тоа, денес,
успешните организации
фокусот го ставаат
на создавање на
компетентни вработени
и менаџери.

Дваесетипрвиот век се карактеризира со крупни и постојани промени во животот и работата во организациите. Во тие рамки почнува
да се менуваат пристапот и филозофијата во функционирањето на
самите организации. Ако порано
се сметаше дека главни фактори за
успешно функционирање на организациите и луѓето во нив беа материјалните вредности, денес зборовите капитал и вредност добиваат
друго значење. Имено, атрибути на
капитал и вредност за организацијата денес добиваат луѓето и нивните компетенции, односно нивниот креативен и развоен потенцијал.
Затоа, денес, човечките ресурси се
сретнуваат во стручната литература
и под името интелектуален капитал
или потенцијал. Заеднички резултат на ваквите промени во сфаќањето и третирањето на современиот
менаџмент и на функционирањето
на организациите претставува менаџментот на човечки ресурси, како
посебна научна дисциплина во рамките на менаџментот пошироко. Денес, во современиот свет на банкарството особено големо значење има
менаџментот на знаењето.

Според тоа, денес, успешните организации фокусот го ставаат на создавање на компетентни
вработени и менаџери. Но, кога
станува збор за компетентност,
тогаш покрај потребата од стручните компетенции (знаења и вештини) засвојата професија, сè повеќе се мисли и на развивање кај
вработените и менаџерите на социоемоционалните компетенции.
Ова е особено важно за секторите
како што е банкарството. Современите технологии на дигиталната
ера и глобализацијата, развојот на
претприемништвото и менаџмент
от ја зголемија потребата за лидерство и промовирање на пристапот на организациското учење
како детерминанти за етаблирање
на менаџментот на знаење и талент-менаџментот. Само менаџери
и вработени со високи перформанси можат да обезбедат одржлив развој на една современа организација
– банка. Затоа, денес, голем акцент
се става на обуки за развој на социоемоционалните компетенции
на менаџерите и вработените или
на таканаречените „софт“ или меки
компетенции.
www.abit.edu.mk
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НАУЧНА СТАТИЈА

Д-р Мики Рунтев,
(доктор по економски науки)

НЕКОИ НОВИ ТЕНДЕНЦИИ И РИЗИЦИ

ВО МЕЃУНАРОДНИОТ

ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТ

И БАНКАРСКИОТ СЕКТОР

Меѓународниот финансиски менаџмент главно се занимава со
прашања и одлуки за тоа како оптимално да се прават разни корпорациско-финансиски одлуки. Тоа
се оние што се однесуваат на инвестициите, трговијата, пазарното
стопанство, структурата на капиталот, дивидендната политика и управувањето со прометниот капитал, а
со цел да се постигне збир на дадени корпоративни цели. Несомнено,
живееме во глобализиран свет, каде
што сите големи економски функции – потрошувачка, производство
и инвестиции се многу глобализирани и либерализирани. Овој факт е од
суштинско значење за финансиските
менаџери кои целосно ги разбираат меѓународните димензии на финансиското управување штосе многу комплексни и од витално значење.
Потребата за разбирањето на односите и состојбите на меѓународните финансиски пазари, банкарските
сектори, како и факторите на општествените промени е иницирано,
пред сè, за разрешување на некои актуелни проблеми, што во последниве неколку години се покажаа како
пречка за позитивен и подинамичен економско-финансиски развој.
Тоа требаше да резултира со подоб56 www.abit.edu.mk

Состојбата со ризикот
на девизниот курс
помеѓу големите и
важни валути, како
што се американскиот
долар, јапонски јен,
Да се има фискален простор е да
имаш пари во банката
британската фунта и
Од досегашните случувања на еврото, е турбулентна и
меѓународните финансиски пазари е во постојано колебање
се укажува на тоа дека кога фирмите на непредвидлив начин.
рување на состојбите, проблемите и
правците на секоја национална економија што се карактеризира со динамиката на нејзиниот реален и финансискиот сектор.

и поединците се вклучени во прекугранични трансакции тие се потенцијално изложени на девизен ризик,
што во нормални услови не би постоеле при чисто домашни трансакции. Состојбата со ризикот на девизниот курс помеѓу големите и важни
валути, како што се американскиот долар, јапонски јен, британската
фунта и еврото, е турбулентна и е во
постојано колебање на непредвидлив начин.
Нестабилноста на
Политичкиот ризик може да се
движи од неочекувани промени
во даночните правила, до целосна
експропријација на средствата
што се во сопственост на странци.

Нестабилноста на девизниот курс
секогаш ќе има сеопфатно влијание
во сите големи економски функции,
како што се потрошувачката, произ-

девизниот курс секогаш
ќе има сеопфатно
влијание во сите
големи економски
функции, како што
се потрошувачката,
производството и
инвестициите.

ПРАКТИКА

Банкарските системии
меѓународните
финансиски пазари во
последниве неколку
години претрпеа
големи турбулентни и
драматични промени.

Со опкружувањето
на посебно сложени
и поврзани
финансиски пазари,
минимизирањето
на ризикот од една
страна и изборот на
успешна стратегија
на управување со
клучните параметри
на дејствување од
друга страна, добија
посебен импулс
фактор за квалитет
на финансиските
институции.

водството и инвестициите. Друг ризик што фирмите и поединците што
можат да го почувствуваат во меѓународниот амбиент е политичкиот
ризик. Политичкиот ризик може да
се движи од неочекувани промени
во даночните правила, до целосна
експропријација на средствата што
се во сопственост на странци. Политичкиот ризик произлегува од фактот дека една суверена земја може да
ги промени „правилата на игра“и засегнатите страни не можат да имаат
ефективно обесштетување.
Во моментов, меѓународните финансиски пазари се пловни и на нив
се очекува континуирана поддршка
од политиката на големите економии, на пример, од Кина со фискалната експанзија и дерегулацијата во
САД, но и со регулирањето на протекционистичките мерки.
„. . . дури и најразвиените пазари
не се имуни при финансиските
нарушувања. “

Банкарските системи и меѓународните финансиски пазари во последниве неколку години претрпеа
големи турбулентни и драматични
промени. Досегашните финансиски
и банкарски кризи покажаа дека

дури и најразвиените пазари не се
имуни при финансиските нарушувања. Со опкружувањето на посебно сложени и поврзани финансиски
пазари, минимизирањето на ризикот од една страна и изборот на успешна стратегија на управување со
клучните параметри на дејствување
од друга страна, добија посебен импулс фактор за квалитет на финансиските институции.
По глобалната финансиска криза,
банкарскиот сектор стана
постабилен.

Но, сè уште постојат некои послаби банки што треба да бидат во насока да го зајакнат нивниот биланс на
состојба. Исто така, постојат и голем
број банки што работат на меѓународно ниво и се соочуваат со нерамнотежа во ликвидноста на доларот.
Притоа, ако во иднина дојде до зголемување на нестабилноста на финансиските пазари, тоа може да создаде тешкотии со финансирањето на
доларот. Од друга страна, укажува на
фактот дека сите банкарски системи
не се еднакво подложни на притисоци на финансиските пазари. Имено, банките треба на еден начин да
даваат гаранции дека ризиците за
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ликвидност на специфични валути кај индивидуалните субјекти во
нивните банкарски групи и понатаму ќе бидат ефективно управувани.
Затоа, од досегашните случувања во
банкарското работење се препорачува поголемо и квалитетно работење што подразбира мерење и квалифицирање на сите материјално
значајни категории на ризик со кои
се изложени банките, како и нивна
квалитетна интерпретација на резултатите.
Како илустрација, она што е важно во меѓународната трговија, особено во делот на трговската размена,
е големината на уделот во националните валути во официјалните договори. Таков пример за економска
соработка е помеѓу Русија и Кина,
чијашто трговска размена, во 2016
година, надмина над 40 милијарди
долари. Состојбата помеѓу нив во трговските биланси се промени и јуанот стана резервна валута, со кое
официјално е признат од страна на
клучните глобални финансиски институции, а тоа во долгорочен период ќе обезбеди дополнителни негови
можности.
Карактеристично е дека структурните проблеми, како низок пораст на продуктивноста, така и нееднаквоста со висок приход веројатно
ќе продолжат. Економскиот поредок и предизвиците со кој се соочуваа политиките на глобалната економска интеграција и глобалната
соработка се покажаа како добри
особено кон пазарите во развој и
економиите во развој.
Но, важно е да се наспомене дека
заканата од продлабочувањето на
геополитичките тензии опстојува,
особено во недоволно развиените економии какви што се, на пример, на Балканот. Затоа се посочува
дека економските политики на државите треба да имаат важна улога
во отстранувањето на ризиците. Геополитичките турбуленции и неси58 www.abit.edu.mk

гурности можат да се појават и да се
зголемат во некои држави и понатаму во иднина. Тоа би предизвикало поголеми проблеми на пазарите,
како и во севкупниот меѓународен
финансиски систем. Компаративно
на ова, земјите што вршат улога на
светски пари, како доларот, еврото,
јенот и фунтата, и кои остваруваат
одредени привилегии, како што е
кредитирањето без камати, немаат
интерес да се зафатат со реформирање на меѓународниот финансиски
систем.
Тврдењето дека владите понекогаш трпат неуспеси не би требало да
се наметнува на пазарите и е неосновано, исто како што важи и обратното тврдење дека откако ќе пропаднат,
пазарите треба да бидат напуштени. Евидентно е дека предизвиците се големи, многу прашања не се
апсолвирани ни на светско, ниту во
ЕУ, асоцијација кон која се стремиме итн. Поради сите овие причини,
пазарите, но и банките со нивното
кредитирање и при поволни каматни стапки треба да бидат приспособливи и умерени, за да сме сигурни
дека работат во полза на голем број
луѓе. Тоа треба да се прави постојано за да сме уверени дека пазарите
ќе продолжат да функционираат натој начин.

Како илустрација,
она што е важно во
меѓународната трговија,
особено во делот на
трговската размена, е
големината на уделот во
националните валути во
официјалните договори.

Тврдењето дека владите
понекогаш трпат
неуспеси не би требало
да се наметнува на
пазарите и е неосновано,
исто како што важи и
обратното тврдење дека
откако ќе пропаднат,
пазарите треба да бидат
напуштени.
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