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ПРОМОЦИЈА  И  НА  МЕЃУНАР   

Пишува: 
Рената МАТЕСКА

ТУТУНСКА БАНКА ЌЕ ПЛАСИРА 20 МИЛИ      

СИНДИЦИРАНИОТ ЗАЕМ ПРЕТСТАВУВА КОРИСЕН И ФЛЕКСИБИЛЕН  
ИЗВОР НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Неодамна Ту тун-
ска бан ка и Ев-
роп ска банка 

за обнова и развој 
потпишаа договор за 
реа ли за ција на првиот 
син дициран заем за 

ма ли и средни претпријатија 
во земјава, во износ од 20 
милиони евра. Ако се има 
предвид дека ид нината на 
македонската еко номија е 
насочена токму во развојот 
на малите и сред ните прет-
пријатија, тогаш е јасно од 
какво значење е оваа кре-
дитна линија. Овој кредит е 
наменет за финан сирање ма-
ли и средни фир ми, кои се 
занимаваат со про изводство 

"Успехот на овој проект е мошне значаен и за Македонија, не 
само поради из но сот, туку и затоа што е првиот бенефит од 
добивањето на кредитниот рејтинг на земјава. Може да се 
каже дека ова е и прв срамежлив сигнал за поинтен зивно 
влегување на странски инве стиции во македонскиот бан-
карски сек тор", изјави директорот на Тутун ска банка, Ѓорѓи 
Јанчевски.

Синдицираниот кредит го обезбедуваат ЕБОР, со седум милиони 
евра, и десет други меѓународни банки, со 13 мили они ев-
ра, а целта на учеството на по веќе финансиски институции 
е да се дисперзира ризикот.

во земјоделската, трговската 
или услужната дејност. Тие 
можат да добијат кредит во 
максимален износ од еден 
милион евра, а со посебна 
согласност од ЕБОР и од три 
милиони евра. Мак симал-
ниот рок на отплата е до три 
години, со бескаматен пе-
риод од шест месеци. До-
говорот го потпишаа првиот 
генерален директор на Ту-
тунска банка, Ѓорѓи Јанчев-
ски, и директорот за финан-
сиски институции при ЕБОР, 
Курт Гајгер. "За излегу вањето 
на Тутунска банка на меѓу-
народниот финансиски па-
зар беше потребно да се соз-
дадат и услови. Со доби ва-
њето на кредитниот рејтинг 
на Македонија, зајак ну ва-
њето на позицијата на Тутун-
ска банка на Македонија и во 
НЛБ-групацијата, се создадоа 
услови да излеземе како 
Банка на меѓународниот фи-
нансиски пазар", изјави ди-
ректорот на Тутунска банка, 
Ѓорѓи Јанчевски. Спо ред не-
го, каматите на кредитите за 
крајните корисници ќе се 
движат од седум до девет 
отсто. Тој смета дека во зем-
јава има недостиг од долго-
рочни извори за финан си-
рање на приватниот сектор 
и тие се бараат кај меѓу на-
родните банки. 

ОПИС НА ПРОЕКТОТ

Тутунска банка АД Скопје 
- членка на групацијата на 
Нова љубљанска банка, е 
трета по големина банка во 
Македонија и е една од во-
дечките банки по оства ре-
ните перформанси, како во 
банкарскиот сектор во Маке-
донија, така и во наведената 
групација. Оваа банка е со 
најбрз по раст остварен пос-
ледните неколку години и со 
конти нуирано следење во 
чекор на растечките фи нан-

сиски потреби на де ловниот 
сек тор во др жа вава. 

Терминот синдициран за-
ем претставува релативно 
нов поим за деловното ра-
ботење. Но, за финансиските 
експерти тоа е познат тер-
мин, кој прв пат се воведува 
во 70-тите години на ми-
натиот век и подразбира не-
зависна финансиска актив-
ност. По дефиниција тој прет-
ставува заем кој е одобрен 
од група банки, на една бан-
ка - позајмувач. Најчесто одо-
брувањето се врши преку 

Тутунска банка е првата банкарска институција во 
земјава која излегува на меѓународниот финансиски 
пазар. Заемот тежи 20 милиони евра, од кои седум 
милиони евра се на ЕБОР, додека 13 милиони евра се 
одобрени од десетте меѓународни банки, меѓу кои 
Ерсте банк, Бенк Аустрија Кредитаншталт, КБЦ, Вест 
ЛБ, Американ експрес банки и други. 
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една банка - агент, која во 
про цесот на аранжирање на 
синдицираниот кредит е по-
средник меѓу банката - по зај-
мувач и банките - парти ци-
пиенти во заемот. Овие кре-
дити претставуваат значаен 
извор на меѓународно фи-
нансирање и заземаат учес-
тво од 33 проценти во вкуп-
ното интернационално фи-
нан сирање. Преку синдици-
раниот заем банките - учес-
нички ја разводнуваат кон-
цен трацијата на ризикот, а 
банката - позајмувач добива 
на располагање фонд на 
средства преку интегрирање 
на меѓународниот финан-
сиски пазар. Синдицираниот 
заем претставува корисен и 
флексибилен извор на фи-
нансиски средства и ово з-
можува брзо и едноставно 

натамошно позајмување на 
кредитни средства кон крај-
ните корисници. 

Предуслов кој овозможи 
реализација на проектот 
беше кредитниот рејтинг  кој 
Република Македонија го 
стекна од страна на Standard 
& Poor's. Од тој аспект, доби-
вањето на синдицираниот 
кре дит е мошне значајно, ка-
ко за националната еко но-
мија, така и за приватниот 
сектор. 

Ако се има предвид дека 
проектот претставува еден 
од првите бенефити кои 
произлегуваат од кре дит ни-
от рејтинг, несомнено истиот 
ќе биде и сигнал за интен зи-
вирање на влезот на стран-
ски директни инве с тиции во 
финансискиот сек тор, однос-
но во државава.


