
29 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 639 / 29.9.2006

Илија ПСАЛТИРОВ

N

НБРМ - ЗА ЕДНИ МАЈКА, 
ЗА ДРУГИ МАЌЕА

ародна банка 
на Република 
Македонија е 
клучна ин сти-
туција за регу-
лирање на мо-

нетарната политика во зем-
јава, регулирање на општата 
ликвидност на банкарскиот 
систем; управување и ра ку-
вање со девизните резерви; 
уредување на платниот сис-
тем, издавање дозвола за ос-
но  вање и работење на банка 
и штедилница; вршење супер-
визија на банките и ште дил-
ниците итн. Во продолжение 
би се задржал на последниве 
две функции, имајќи предвид 
одредени случувања во из-
минатиов период, во кои ди-
ректно се инволвирани фи-
нансиски институции. Значи, 
според Законот за НБРМ и 
Законот за банки, НБРМ е 
един ствена супервизорска 
агенција надлежна за лицен-
цирање на банките и ште-
дилниците во РМ, како и за 
вршење супервизија на нив-
ното работење. Лицен цира-
њето опфаќа: издавање доз-
воли за основање и рабо те-
ње на банките и штедил ни-
ците; издавање дозволи за 
статусни измени (припоју ва-
ње и спојување на банки, 
трансформација на штедил-
ница во банка и припојување 
на штедилница кон банка); 
издавање согласности врз 
основа на Законот за бан-
ките. Законската регулатива 
детаљно го дефинира проце-
сот на лиценцирање кој го 
спроведува НБРМ. 

Во процесот на лицен ци-
рање, НБРМ би требало да се 
ра ководи од начелата на за-
ко нитост, конзистентност (по 
суб јекти и во време), струч-
ност, етичност и уредност. 

Но, дали е така? При извр шу-
вањето на супервизор ската 
функција, пак, основна цел 
на НБРМ е одржување на си-
гурен и стабилен банкарски 
систем и заштита на интере-
сите на штедачите и другите 
кредитори кои имаат вло же-
но сопствени средства во бан -
ките. Во извршувањето на сво-
јата супервизорска функ ција, 
Народна банка применува 
низа супервизорски стан дар-
ди кои се базираат на меѓу-
народни стандарди и прак-
тики, воспоставени од стра-
на на Базелскиот комитет за 
банкарска супервизија. 

Су пер визорската функци-
ја на НБРМ се остварува пре -
ку оценка на усогласеноста 
на работењето на банките и 
штедилниците со законската 
регулатива и квантификација 
и следење на нивната из ло-
женост кон различни видови 
ризици, со кои се соочуваат 
банките и штедилниците во 
своето работење, како што 
се: кредитен, ликви д носен, 
опе     ративен, курсен и други ри-
зици. И овде се поста ву ва 
пра  шањето дали тоа е та ка?

Имајќи предвид дека од-
ре дени банки кои работат 
под сомнителни околности, 
осо бено истакнувајќи ги пос-
лед ните случувања со гра-
деж  ниот криминал, каде ве-
ќе за ложен имот кај банката 
се препродавал на крајни ку-
пу вачи, се наметнува диле-
мата дали НБРМ соодветно 
ја из вршува својата суперви-
зор ска функција или ја запос-
та вува, кога не й е во прилог? 
Се покажува дека некои бан-
ки кои биле високо оценети 
од НБРМ (со оценка "1" - нај-
ви сока на скалата до "5"), 
всуш ност имале сомнителни 
зделки, за кои Народна бан-

ка воопшто не реагирала, иако 
тоа и е законска обврска. 

Од друга страна, пак, ако 
се зе ме предвид дека две 
исклу чително успешни ште-
дилни ци како "Можности" и 
"Мак БС" долго чекаат на до-
би ва ње позитивен одговор од 
стра на на НБРМ за транс фор-
ма ција во банки, кој очиглед-
нонема да добијат, се пос та-
вува прашањето кој го кочи 
развојот на банкарскиот сис-
тем во Македонија? 

Во член 33 од Законот за 
НБРМ стои дека "доколку со 
суперви зи јата се утврди не-
при држу ва ње на банките, од-
носно ште дилниците кон про-
пишаните стандарди и се кон-
статираат неуредности и не-
правил нос ти во спроведува-
њето на про  писите, гувер не-
рот е должен да преземе мер-
ки против бан ката, односно 
штедилницата и да определи 
рокови за усо гласување со 
стандардите и за отстрану-
вање на утврде ните неуред-
ности и непра вил ности". Да-
ли гувернерот го прави тоа 
или, пак, само оневозможува 
други успеш ни финансиски 
институции да ја развиваат 
својата деј ност и дали со 
тоа НБРМ е мајка за едни, а 
маќеа за други? Се чини 
дека НБРМ нема среќа со 
своите гувер нери... Според 
од редени пос тапки и изјави, 
последниов се чини недо-
волно стручно ја извршува 
функцијата, а всуш   ност до-
сега тој беше и најслабиот 
министер за фи нансии. Ими-
џот на НБРМ до некаде го 
одржуваат одре дени струч-
ни кадри кои со години ра-
ботат таму но, за жал, првите 
луѓе на оваа ин ституција на-
место да го по дигнуваат тој 
имиџ, континуи рано го девал-

вираат. Очигледно многу 
пра шања се повр зани со на-
чи нот на кој функ ционираат 
одредени работи во НБРМ и 
на начинот на кој се до не-
суваат одредни од лу ки, осо-
бено во деловите за лицен-
цирање и супервизија. А гу-
вернерот (кој инаку е по-
познат како политичка фигу-
ра), како прв човек на една 
исклучително значајна инсти-
туција, не смее да биде за-
ложник на дневно-поли тич-
ки игри и да потпаѓа под вли-
јанија на политичките пар-
тии и видни личности во до-
несувањето на своите од лу-
ки. Тој треба да биде првиот 
столб на независноста на ин-
ституцијата која ја води и да 
ги почитува начелата од За-
конот за НБРМ, Законот за 
банки, супервизорските стан-
дарди и други акти и одлу-
ките да ги донесува не прис-
трасно и врз база на ре ал-
ните показатели, докумен ти 
и фактички состојби. Само та-
ка НБРМ ќе покаже една ков 
третман кон сите финан сис-
ки институции, без да про -
тежира едни, а да го по пре-
чува работењето на дру ги.

Во ситуација кога се на вес-
тува продажба на повеќе ус-
пешни банки, фузиони ра ње 
на одредени банки и ште дил-
ници и во очекување на влез 
на познати банкарски брен-
дови во земјава, се чи ни дека 
најголема кочница сепак е ин-
ституцијата која, спротивно 
од тоа, е должна да ги про мо-
вира и да ги под држува пози-
тивните трендо ви во банкар-
ството. Треба ли да се менува 
нешто во НБРМ, почнувајќи 
од врвот, нека оценат оние 
кои имаат над леж ност за тоа - 
Собранието и претседателот 
на Ре пуб ли ка Македонија.


