
60-ГОДИШНИНА ОД НАРОДНА БАНКА

Минатиот викенд Народна 
банка на Република 
Македонија свечено го 
одбележа своето 60-годишно 
работење. 

"НБМ ја оправда 
довербата на јавноста со 
успешно градење на 
монетарниот кредибилитет 
на земјата и обезбедувањето 
на ценовна стабилност", 
изјави премиерот Никола 

Груевски на меѓународната конференција "Предизвиците на 
монетарната политика во услови на дефицит на тековната сметка", која ја 
организира Народна банка по повод 60 години централно банкарство во 
Македонија. Груевски напомна дека очекува НБМ да создаде услови да ја 
поддржат реализацијата на владината економска програма.
Гувернерот на Народна банка, Петар Гошев, потсети на опасностите на 
актуелниот економски план, со кои треба да се справува Банката.

"Приливите на странски капитал, особено олеснетиот пристап до 
зајмовен капитал во банките во странство можат да резултираат со 
појава на кредитен бум и експанзија на домашната потрошувачка, а тоа 
може да генерира дополнителен дефицит во тековната сметка. Имајќи ги 
предвид порастот на импликациите од кредитите неопходно е јакнење 
на капацитетот на банките за соодветна оценка на кредитниот ризик, 
како и следење на квалитетот на кредитното портфолио на банкарската 
супервизија преку НБМ", изјави Гошев.

ПРОКРЕДИТ СО НОВИ КРЕДИТИ

Со цел за натамошна 
поддршка на развојот 
на малите и на 
средните претпријатија 
кај нас, ПроКредит 
Банка ги подобри 
условите за отплата на 
сите типови кредити за 
бизниси. Банката почна 

да нуди четири вида бизнис кредити со продолжен рок 
на отплата. Микро и малите претпријатија можат да 
аплицираат за кредит до 60.000 денари, со рок на 
отплата до 24 месеци, без жиранти и исплата за 24 часа, 
како и за кредит до 300.000 денари со рок на отплата 
до 36 месеци, без залог и исплата за 24 часа. 
Заинтересираните мали и средни претпријатија може 
да аплицираат за кредити до 50.000 евра достапни без 
хипотека, со рок на отплата до 60 месеци и 
одобрување за само 3 дена. Кредитите над 50.000 евра 
сега се достапни со продолжен рок на отплата до 84 
месеци, со флексибилен залог и одобрување за 7 дена. 
ПроКредит Банка е развојно ориентирана банка, која 
нуди комплетна палета на услуги и чија мисија е 
поддршка и развој на малите и на средните 
претпријатија. Активно работи 3 години, и досега има 
исплатено повеќе од 158 милиони евра на повеќе од 
40.000 мали и средни приватни претпријатија и 
услужува повеќе од 60.000 клиенти со општи 
банкарски услуги. 


