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Македонските граѓани сè повеќе 
штедат и им веруваат на до маш-
ните банки. Заклучно со јуни го-

динава, во банкарските канали во зем-
јава се наоѓаат дури милијарда и 45 ми-
лиони евра штедни влогови од гра ѓа-
ните. Тоа е само уште еден знак дека 

Според Глигор Бишев, прв 
генерален директор на 
Стопанска банка и 
претседател на 
Здружението на 
банкарството, особено 
радува што штедните 
влогови на населението се 
исклучително зголемени во 
последните две-три години, 
што од друга страна им 
овозможува на банките да 
понудат и поповолни 
кредити. 

рас  те довербата во македонскиот бан-
карски сектор, а нашите луѓе сè по храб-
ро одлучуваат своите заштеди да им ги 
доверат на чување на банките.

Ова беше констатирано од страна на 
банкарскиот еснаф, кој минатата сед-
мица се собра во Стопанската комора 
за да го прослави 31 октомври, Свет-
скиот ден на штедењето. Според бан-
карите, особено радува што штедните 
влогови на населението се исклу чител-
но зголемени во последните две-три 
години.

"Граѓаните се ориентираат кон по-
долго орочување на своите средства. 
Тоа им овозможува на банките да по-
нудат и поповолни кредити", истакна 
Глигор Бишев, прв генерален директор 
на Стопанска банка и претседател на 
Здружението на банкарството.

БРОЈКИ
Според Бишев, она што особено ра-

дува е што, изразено процентуално, 
штед ните влогови се зголемени за 21,3 
отсто во однос на истиот период од 
прет ходната година. Во оваа насока, ва-
жен е и фактот дека има и зголемување 
од 64,5 отсто кај рочноста на штедните 
влогови на подолг период од една го-
дина. Секако дека влијание за ваквата 
состојба има и јакнењето на улогата на 

Фондот за осигурување на депозити, 
согласно одредбите од Законот, потоа 
влезот на странски капитал во бан кар-
скиот сектор и соодветната политика 
на банките и на штедилниците во однос 
на депозитите на населението. Сè ова 
придонесе за зголемување на довер-
бата на граѓаните и насочување на сло-
бодните парични средства во банките и 
во штедилниците. Податоците укажу-
ваат на позитивна динамика на пораст 
на депозитните средства на насе ление-
то, како сигурен и стабилен кредитно- 
гаранциски потенцијал, дисперзирани 
низ банкарскиот сектор во Република 
Македонија. 

Во согласност со Законот, предмет 
на осигурување во Фондот се следните 
депозити на физички лица: денарски и 
девизни депозити и тековни сметки на 

Од основањето на Фондот до 30.9.2006 
година се случија 6 ризични настани, и тоа 

кај следните членки на Фондот:

Датум на почеток 
на исплата

Назив на банката/штедилницата

01.02.2000 .Штедилница Уни Проком а.д. Скопје

15.08.2000 .Алмако банка а.д. Скопје

10.07.2003 .Митштедилница д.о.о. Куманово

29.07.2003 .Експорт Импорт банка а.д. Скопје

25.08.2005 .АД Радобанк Скопје

Ќе се објави 
дополнително

.Штедилница Киро Ќучук д.о.о. Велес

ДЕВИЗИТЕ СÈ УШТЕ 
СЕ НАЈЗАСТАПЕНИ 
ПРИ ШТЕДЕЊЕТО ВО 
БАНКАРСКИОТ СЕКТОР



13  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ  640 / 6.10.2006

РАС Т Е  Д О В Е Р Б АТА  Н А  Н АС Е Л Е Н И      Е ТО  В О  Д О М А Ш Н И О Т  Б А Н К А Р С К И  С И С Т Е М Е ТО  В О  Д О М А Ш Н И О Т  Б А Н К А Р С К И  С И С Т Е М

физички лица во банките и во ште дил-
ниците во Република Македонија, де-
позити врзани за паричните картички 
издадени од банки основани во Репуб-
лика Македонија и девизни приливи на 
физички лица во домашните банки.

Директорот на Фондот за осигу ру-
вање на депозити, Нина Настева, го по-
тенцираше значењето на трендот на 
пораст на депозитите на населението 
во Р Македонија. Според податоците 
кои таа ги презентираше, штедните вло-
гови се зголемени за 1.141,1 процент во 
однос на 1997 година кога беше ос но-
ван Фондот. Основната функција на 
Фон дот е да ги осигура депозитите на 
граѓаните во сите банки и штедилници 
во Македонија.

ИСПЛАТА
Од основањето Фондот има на пра-

вено обесштетувања во пет случаи, при 
што се обесштетени 1.457 штедачи, во 
износ од 173,8 милиони денари. Фондот 
реализирал 98 отсто од обврските, а 
другите 2 отсто не се исплатени, бидејќи 
тие штедачи никогаш не дошле во Фон-
дот за да ги подигнат своите пари. Спо-
ред Настева, шестиот случај за обес ште-
тување на штедачи во Македонија е на 
почеток. 

Како проблем при вакви обес ште-
тувања е наплатата на средствата од 
стечајната маса на банката или на ште-

дилницата, која во Македонија е не за-
доволителна. Како пример, во Слове ни-
ја, при наплата од стечајната маса се-
когаш на прво место е Фондот. Вк уп на-
та вредност на депозитите на гра ѓани 
на членките на Фондот со состојба 
30.9.2006 година изнесувала 66,6 ми ли-
јарди денари, односно 1,1 милијарди 
евра, што е за 15,62 отсто повеќе во од-
нос на нивото остварено на крајот на 
2005 година и 1.141,1 отсто повеќе во 
однос на 1997 година кога е формиран 
Фондот. Валутната структура на депо-
зитните средства ја сочинуваат 66,52 
отсто средства од девизен квалитет и 
33,48 отсто средства во денари, со тен-
денција на промена на истата во полза 
на домашната валута. Согласно закон-
ската обврска за нивото на средствата 
на Фондот (4 проценти од вкупните де-
позити на членките да се издвојат за 
Фондот), што во апсолутен износ из не-
сува 2,6 милијарди денари, досега е ис-
полнета со 3,36 отсто. Во врска со функ-
ционирањето на Фондот за осигу рува-
ње на депозити во Република Маке-
донија, евидентно е дека тој ја оправда 
целта на своето десетгодишно постое-
ње, од причина што по настанувањето 
на ризични настани кај 5 свои членки, 
сите свои обврски досега ги исполни во 
целост.

НАГРАДИ ЗА НАЈДОБРИТЕ РАБОТНИЦИ
Здружението на банкарството и Фондот за осигурување на 

депозити, во рамките на свеченото одбележување на Светскиот 
ден на штедењето, на  најдобрите шалтерски работници од 17 бан-
ки и од 5 штедилници им врачија пофалници за постигнати осо-
бени резултати во вршењето на работни задачи во доменот на 
работењето со населението. Пофалниците ги врачи  претседателот 
на Здружението на банкарството, Глигор Бишев, кој во своето об-
раќање ја нагласи ефикасноста во работењето на банките и ста бил-
носта на банкарскиот систем, како резултат на што се постигнува 
зголемување на довербата на граѓаните во банкарските инсти ту-
ции, а со тоа и растење на банкарските депозити.


