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Разговорот го водеше: 
Рената МАТЕСКА

Беше најавувано дека МБПР ќе до-
живее комплетно преструкту ри рање, 
односно таа ќе прерасне во финан сиска 
институција чија примарна ак тивност 
ќе биде промовирањето на ма кедон-
скиот извоз, како и обезбеду вањето по-
мош на извозниците во фор ма на га ран-
ции и осигурување под пазарни усло-
ви...

БИСЛИМОВСКИ: МБПР, уште од по-
четокот на своето постоење, актив но 
работеше за да им излезе во пре срет на 
потребите на извозниците во Република 
Македонија, почитувајќи ги меѓуна род-
ните принципи и правила на извозното 
осигурување како една од примарните 
активности, во промо вирањето и под-
дршката на македон скиот извоз, при 
што и развојот на ма лите и на средните 
трговски друштва не е запоставена. За 
зголемување на своите активности 
МБПР предлагаше промена на Законот 
за основање на МБПР, за да се овозможи 
Банката да извршува и други работи, 
како што е, на пример, издавањето га-
ранции, фак торинг и сл. Се надеваме 
дека со за конските промени, најавени 
во блиска иднина, овие активности ќе 
би дат ово зможени и МБПР ќе може мно-
гу по веќе да им помогне на извоз ни-
ците. 

Македонска банка за поддршка на 
развојот веќе неколку години нуди оси-
гурителен производ на домашниот па-

зар, но засега, за жал, тоа го ко рис тат 
само десеттина фирми. Зошто?

БИСЛИМОВСКИ: Осигурувањето на 
извозните побарувања МБПР го поч на 
како активност во мај 2001 го дина, со по-
мош на СИД (Словенска Из возна Др уж-
ба) како реосигурител. Ина ку, по сво јата 
организациона по ста веност СИД не е 
класичен реоси гурител и затоа МБПР од 
почетокот на 2005 година потпиша до-
говор за рео сигурување со АТРАДИУС 
РЕ, светски реномирана фирма (втора 
во светот на планот на реосигурување). 
Тоа е нов финансиски инструмент за кој 
е по требно подолго време да биде при-
фатен и разбран од извозниците. (За 
пример, СИД како една од најдобрите 
осигурителни куќи во Југоисточна Ев-
ропа потрошила повеќе од четири го-
дини додека постигнала солидни ре-
зултати, и таа во почетните години има-
ла десеттина фирми.)

Странските експерти им порачаа на 
македонските компании да го користат 
осигурувањето за извозните зделки, би-
дејќи така се елиминира ризикот од не-
плаќање на извезената стока. Комен-
та р?

БИСЛИМОВСКИ: Како финансиски 
инструмент, кој е присутен на пазарот 
во цел свет, осигурувањето на извозот 
дава сигурност во наплатата. Со оси-
гурувањето се обезбедува 90 про цен ти 
наплата од извозот од страна на МБПР 
во случај извозникот да не може да го 
наплати своето побарување од стран-
скиот купувач.

МБПР, презентирајќи го трговското 
кредитно осигурување, потенцира де ка 
тоа покрива 90 отсто од вредноста на 
извозот, а останатите 10 отсто ги за др жу-
ва Банката како надоместок за поддрш-
ка на развојот. Посочивте дека клучните 
ефекти од кредитното оси гуру вање се 
лесна наплата и мини ми зирање на не-
наплатените долгови на извозниците 
без да се доведе во опас ност долгого-
дишната бизнис врска ме ѓу купувачот и 
извозникот, обезбеду вање на индирек-
тен контакт без да ги врзе ликвидните 
средства на извозни ците и создавање 
нов бизнис за изво зниците...

БИСЛИМОВСКИ: Во информаци ја-
та на Стопанска комора објавена во Биз-
нис Инфо бр.673 од 16.9.2005 го дина 
има грешка и тоа се однесува на оние 10 
отсто. МБПР воопшто не за др жува 10 
отсто од извозното побару вање, туку 
тоа е учеството на извоз никот во ште-
тата. Доколку по исплата на отштетата 
од 90 проценти, МБПР наплати и некој 
износ тој се дели во сооднос 90 отсто за 
МБПР и 10 отсто за извозникот. 

Извозникот, доколку се осигура, за 
тоа не мора да е известен неговиот ст-
рански купувач. Доколку сака на шиот 
извозник може да го информира и тоа е 
негово право. Во случаи кога извозникот 
не го наплатил долгот, од носно неговиот 
купувач не го платил побарувањето 
навреме, МБПР се вклу чува да асистира 
за наплата на поба рувањето. При тоа, 
треба да се напо мне дека странскиот ку-
пувач ќе ги на прави сите можни напори 
за да го ис плати долгот, бидејќи ако не 
го плати тогаш неговата репутација како 
добар стопанственик е нарушена и тој 

Македонските стопанственици на мали и на средни прет-Македонските стопанственици на мали и на средни прет-
пријатија со нетрпение го очекуваат денешниот ден пријатија со нетрпение го очекуваат денешниот ден 
- 30 септември и измените на Законот за Македонска - 30 септември и измените на Законот за Македонска 
банка за поддршка на развојот (МБПР), со што би банка за поддршка на развојот (МБПР), со што би 
стартувал и Гарантниот фонд, кој ќе функционира стартувал и Гарантниот фонд, кој ќе функционира 
во рамките на државната МБПР. Економската про-во рамките на државната МБПР. Економската про-
грама на Владата предвидува МБПР да ги гарантира грама на Владата предвидува МБПР да ги гарантира 
кре дитите за малите и за средните претпријатија, а кре дитите за малите и за средните претпријатија, а 
само за напомена, од ребалансот на државниот Бу-само за напомена, од ребалансот на државниот Бу-
џет се издвоени 270 милиони денари, со кои би стар-џет се издвоени 270 милиони денари, со кои би стар-
тувало гарантирањето. Инаку, гарантирањето би се тувало гарантирањето. Инаку, гарантирањето би се 
вршело само за издржани профитабилни проекти, вршело само за издржани профитабилни проекти, 
кои веќе добиле потврда од деловната банка која го кои веќе добиле потврда од деловната банка која го 
дава кредитот. Според првичните коментари, Фон-дава кредитот. Според првичните коментари, Фон-
дот тре баше да покрива до 30 проценти, но постојат дот тре баше да покрива до 30 проценти, но постојат 
можности и за 50-65 отсто од вредноста на проектот можности и за 50-65 отсто од вредноста на проектот 
за кој се до бива кредит. За директорот Бислимовски за кој се до бива кредит. За директорот Бислимовски 
беше пре урането да се зборува на оваа тема, иако беше пре урането да се зборува на оваа тема, иако 
многу ма ли и средни македонски фирми се засегнати многу ма ли и средни македонски фирми се засегнати 
од из мените кои следуваат, особено од селекцијата од из мените кои следуваат, особено од селекцијата 
според која не кои ќе имаат можност да влезат во според која не кои ќе имаат можност да влезат во 
"гаран тираните"?! "гаран тираните"?! 
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ДЕНОТ "Д" ЗА 
МАКЕДОНСКИТЕ ФИРМИЧКИ

за би ло која друга набавка ќе мора да 
плаќа со дознаки, акредитиви и други 
на чи ни на плаќање, но не на отворено. 
Тоа е поради системот на информации 
во кој МБПР преку своите реосигурители 
е вклучен во светот. Со тоа во иднина 
странскиот купувач ќе мора да има или 
сопствени или банкарски ликви дни 
средства за кои ќе треба да плати камата 
(банкарски), со што неговата ликви д-
носна позиција ќе биде вло шена.

Ако вкупната вредност на извоз-
ните трансакции во светот е 10,8 три ли-
они американски долари, а од нив 10 от-
сто се осигурани, што би бил ло гич ниот 
заклучок?

БИСЛИМОВСКИ: Голем дел од из-
возните трансакции се одвиваат со дру-
ги инструменти на плаќање, кои по сл ед-
ниве години сè повеќе се за менуваат. 
Трендот на осигурување е постојано во 
нагорна линија. 

двор да инвестираат во Маке до ни ја?

БИСЛИМОВСКИ: Интересот за ин-
вес тирање во земјава во иднина си гур-
но ќе се зголемува, на тоа делуваат по-
веќе фактори, но сигурно е едно, до-
колку стабилноста во државата се зго-
лемува во секој поглед инвеститорите, 
исто така, ќе се зголемуваат. 

Прашањето за осигурување од не-
комерцијални ризици сè уште останува 
отворено...

БИСЛИМОВСКИ: Банката, можам 
слободно да истакнам, осигурувањето 
од комерцијални ризици го врши на 
најдобар начин според највисоките 
стан дарди кои постојат во светот, осо-
бено со новите реосигурители кои се 
едни од најдобрите во Европа.Со новите 
реосигурители ни се даде поголема 
мож ност да добиеме информации за 
странските купувачи, нивниот бонитет, 

рува извоз и во Србија и Црна Гора, Бос-
на и Херцеговина, Романија, Бугарија, 
Албанија.

МБПР најави и среднорочно креди-
тирање на увоз на опрема, но само врз 
основа на елаборат со кој фирмата ќе 
докаже дека опремата е наменета за 
производство за извоз...

БИСЛИМОВСКИ: Основната функ-
ција на МБПР е развој во државава со 
одобрување кредити, колку што е мож-
но под поповолни услови. Банката одо-
брува долгорочни и среднорочни кре-
дити за опрема на нашите фирми, кре-
дити за трајни обртни средства и други 
кредити, поаѓајќи од потребите на на-
шите фирми. Развојот на фирмите е во 
функција на зголемување на извозот, и 
најголем дел од производството во зем-
јата е наменето за извоз.

Каков е интересот меѓу сто пан ст ве-
ниците за подигнување кредити, со ог-
лед на висината на каматните стап ки?

БИСЛИМОВСКИ: Интересот за кр е-
дити е навистина задоволителен. Тоа го 
потврдува досегашното работење на 
Бан ката, со искористени повеќе кре дит-
ни линии од странство како, на пример, 
Кредит од развојната банка од Германија 
во износ од 15 милиони евра, 12,4 ми ли-
они евра од Итали јан ската кредитна ли-
нија, две кредитни ли нии за микро кре-
дитирање од Раз вој ната банка на Гер-
манија во износ од 13 мил. евра, ис ко-
ристени повеќе од 3.800 кредити преку 
избрани банки, кредити од капиталот на 
Банката. Бан ката води политика на што 
е можно пониски каматни стапки, кои ќе 
бидат прифатливи за нашите трговски 
друш тва. Во моментов, МБПР одобрува 
кре дити со каматна стапка од 8 отсто, 
која сметаме дека е прифатлива. Во ид-
нина ќе вложуваме напори каматните 
стап ки на кредитите кои ќе ги одобрува 
Банката да бидат со пониски каматни 
стапки.

Можеме ли да зборуваме за кон-
кретни показатели. Колкав е, на при-
мер, интересот на бизнисмените од на -

да отвориме и нови пазари за нашите 
извозници кои претходно не се оси гу-
руваа. Како пример, МБПР сега осигу-

Исто така, со одлука на УО на МБПР, 
на бонитетните извозни фирми со доб-
ри проекти ќе можат да им се одо бру-
ваат средства директно преку МБПР, а 
не преку банките, со што ќе се зголеми 
процентот на искористеност на кре дит-
ните линии за три процентни поени, а 
ќе се намалат каматните стапки...

БИСЛИМОВСКИ: Банката работи со 
посебен Закон каде се прецизирани ра-
ботите кои таа може да ги извршува. За-
конска основа за директно кредити ра-
ње не постои.

Што најново ќе ни откриете?

БИСЛИМОВСКИ: Морам да ви ка-
жам дека во блиска иднина нè очекува 
голема активност - формирањето на 
Гарантниот фонд, Банката ќе им издава 
гаранции на деловните банки за фирми 
со добри проекти, а кои немаат доволно 
колатерал, со што Владата прави напори 
да го овозможи развојот на малите и на 
средните трговски друштва. На Банката 
й  е одобрен нов кредит од Банката при 
Советот на Европа во износ од 10 ми ли-
они евра, преговараме со Светска банка 
за нов гранд за Република Македонија 
за новини во користењето на енер ги-
јата.


