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Пишува: Арсен КОЛЕВСКИ

С О  О Д Л У К А  Н А  М И Н И С Т Е Р О Т  З А      Ф И Н А Н С И И  О Д  Ј У Н И  Ч Е К О Т  П Р Е С ТА Н У В А  С О  О Д Л У К А  Н А  М И Н И С Т Е Р О Т  З А   
Д А  С Е  К О Р И С Т И  З А  О Д Л О Ж Е Н О      П Л А Ќ А Њ ЕД А  С Е  К О Р И С Т И  З А  О Д Л О Ж Е Н О   

НЕМА ВЕЌЕ "ПР   ЕЖИВУВАЊЕ" НА РАТИ!НЕМА ВЕЌЕ "ПР  
Македонскиот начин на пре жи-

вување во услови на транзиција 
на која, барем кај нас, сè уште 

не й се "гледа крајот", по сè изгледа ќе 
остане осиромашен за еден од клучните 
начини за "врзување" на крајот и по че-
токот од први до први. Имено, минис-
терот за финансии, Трајко Славески, од-
лучи да се укинат граѓанските чекови 
како средство за бескаматно плаќање 
на рати. Па, така во иднина чекот ќе мо-
же да се користи само како платежно 
средство.

"Гарантираните чекови кои досега се 
издаваа се сива емисија пари надвор 
од контролата на Народна банка, токму 
поради аномалиите во користењето на 
чековите", посочува Славески. 

Според него, последниве неколку го-
дини Македонија назадувала во овој дел 
и не се направило ништо чековите да ја 
добијат вистинската функција.

Првобитно банките требаше да има-
ат два месеца за да го приспособат ра-
ботењето на новиот принцип, а нај доц-
на до 30 ноември годинава да ги на пла-
тат сите чекови, истакнуваше минис те-
рот Славески. Тој им сугерираше на бан-
карите од март до април годинава да се 
воздржат од издавање граѓански че-
кови за подоцна да немаат проблеми со 
наплатата.

Но, набрзо "падна" нов договор меѓу 
министерот Славески и банкарите. Тр-
гувањето со чекови ќе се пролонгира 

По сè изгледа, летово во 
Македонија од "сцена" ќе се 
симне и најмасовниот начин 
на купување прехранбени 
продукти и друга стока од 
малопродажбата. Поточно, 
веќе од јуни годинава ќе се 
укинат граѓанските чекови 
како средство за бескаматно 
плаќање на рати. Значи, нема 
веќе "бескаматно" купување 
на рати, туку на сцена стапува 
принципот - ако имаш купи, 
ако не купи на рати со камата.

Генерално, според 
министерот за финансии, 
Трајко Славески, ваквата 
мерка е оправдана, зашто така 
е секаде во развиениот свет, а 
Македонија е и последната 
земја од поранешна СФРЈ која 
го презема овој чекор преку 
укинување на гарантираните 
чекови. Но, сепак останува 
дилемата како ќе се преживее 
во услови на продолжена 
транзиција, која во 
Македонија доби таков 
"залет", па веќе не й се гледа 
крајот. А и како во вака 
влошена економска состојба 
за населението, граѓаните ќе 
се мотивираат да купуваат на 
рати. Бидејќи и сега може на 
рати да се купува со платежна 
картичка, но никој не сака да 
признае дека каматните 
стапки во Македонија се толку 
многу високи кај картичките, 
така што повторно сме 
исклучок во негативна смисла, 
како во светски рамки, така и 
во регионот.  

до крајот на годината. Банкарите со ми-
нистерот Славески договорија нови ро-
кови за реформата. Сегашните га ран-
тирани чекови банките ќе ги издаваат 
до јуни, а во платниот промет ќе се ко-
ристат до декември.

"15 јуни е крајниот рок. Од 16 јуни 
бан ките ќе почнат да издаваат чек во 
нула форма, кој нема да биде гаран ти-
ран. Дотогаш ќе издаваат како се-
гашните чекови", изјави Трајко Сла ве-
ски.

Дека нема место за паника потврди 
и првиот човек на Стопанска банка.

"Гарантираните чекови кои ќе се из-
даваат во наредните три ипол месеци 
ќе се примаат некаде до крајот на оваа 
година", рече Глигор Бишев, кој воедно 
е и претседател на Здружението на бан-
кари.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
Причината за ваквото барање до Здру  -

жението за банкарство при Стопанска 
комора на Македонија, каде е ис пра-
тено, е тоа што таа Спогодба е спро-
тивна на законските одредби за чекот, 
според кои тој не може да биде га ран-
тиран од банката која го издава. Ка ко 
причина министерот Славески ги ис так-
на и присутните аномалии во платниот 
промет и потребата да се избегне прак-
тиката кружење на чекови. 

СТОП ЗА ГРАЃАНСКИТЕ ЧЕКОВИ КАКО СРЕДСТВО ЗА СТОП ЗА ГРАЃАНСКИТЕ ЧЕКОВИ КАКО СРЕДСТВО ЗА 
БЕСКАМАТНО ПЛАЌАЊЕ НА РАТИБЕСКАМАТНО ПЛАЌАЊЕ НА РАТИ
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НЕМА ВЕЌЕ "ПР   ЕЖИВУВАЊЕ" НА РАТИ!ЕЖИВУВАЊЕ" НА РАТИ!

платежните картички кои треба да до-
несат поквалитетен начин на креди ти-
рање. Владата смета дека на ваков на-
чин ќе успее да ги стави под контрола 
сивата економија и протокот на пари 
кои сега се вртат во оптек.

"Од лидер во платниот промет из-
минативе неколку години сме наза ду вале, 
а нè помина и Србија, која корис теше 
наша техничка помош", изјави Сла вески. 

Министерот потенцира дека во мо-
ментов банките нудат доволно про из-
води кои ќе го заменат чекот. Во при лог 
на тоа го напомна зголеменото кре-
дитирање за 30 проценти минатата го-
дина. Како "адут" за ваквиот радикален 
пресврт кај чековите го искористи и 
зголеменото користење на платежните 
картички. Според министерот Славес-
ки, чекови ќе постојат и натаму, при што 
појасни дека тие ќе се користат така ка-
ко што е практика во светот. Тој до даде 
дека до банките ќе сугерираат во идни-
на на чековите кои ќе се издаваат да 
биде назначен сопственикот на че кот, а 

ДВОУМЕЊЕ
Банкарите предупредуваат дека уки-

ну вањето на чековите и краткиот тран зи-
ционен период ќе предизвикаат повеќе 
проблеми. Тие се категорични дека не 
може чековите да се реализираат пред-
време, како што налага министерот Сла-
вески, бидејќи се со назначен датум.
"Проблеми очекувам во транзициониот 
период, особено кај банките кои имаат 
издадено многу чекови. Тие се кај тр-
говците и прашање е дали до крајот на 
ноември ќе може да се повлечат. Тоа ќе 
им направи проблем, бидејќи не ќе мо-
жат да си го наплатат побарувањето. 
Но, ќе има голем финансиски товар и 
врз граѓаните зашто ќе мора предвреме 
да ги исчистат долговите на тековните 
сметки. Мора да има подолг транзи цио-
нен период кога се воведуваат ради кал-
ни мерки", вели Ѓорѓи Јанчовски, прв чо-
век на Тутунска банка. Тој не очекува 
намалување на трговијата, зашто пла-

"Досегашните гарантирани чекови 
се сива емисија на пари надвор од кон-
тролата на Народна банка на Република 
Македонија. НБРМ нема контрола на 
емисијата на пари поради аномалиите 
на користењето на чековите", рече ми-
нистерот за финансии. Тој истакна дека 
Македонија е последна земја од по ра-
нешна СФРЈ која го презема чекорот 
укинување на гарантираните чекови и 
дека тоа мора да се направи. Практично 
со овој концепт Владата ги воведува 

да биде напишан и неговиот ма тичен 
број. Министерот Славески не го крие 
задоволството од тоа што бан ка рите ги 
прифатија препораките на Ми нистер-
ството за финансии. Тој уште ед наш пов-
тори дека и при купувањето на рати со 
чекови трговците вкалкулирале тро шо-
ци, односно камата. 

"Македонија не мо же да биде изо-
лиран случај", вели Сла вески, бранејќи 
ја одлуката за уки ну вање на гаран-
тираните чекови. 

тежните картички се супституција за че-
ковите и се подобри, а во трката за при-
влекување корисници од јавната ад ми-
нистрација многу паднаа и каматите на 
негативно салдо на картичките.

Во Инвестбанка посочуваат дека ќе 
се направи материјална штета за бан ки-
те кои имаат издадено многу гаран ти-
рани чекови, бидејќи ќе мора да ги по-
ништат. 

"Што е со кредитите кои ги имаат 
пласирано банките и ште дилни ците, а 
кои се обезбедени со чекови. Тие кре ди-
ти можат да бидат и долгорочни," смета 
Владимир Ефтимоски, директор на плат-
ниот промет во Инвестбанка.

На  спро ти ова, дел од експертите, 
пак, ве лат дека овој потег е исправен.

"До се гашниот нелегален начин на 
користење на чековите мораше еднаш 
да се укине. Чековите треба да останат 
како сред ство. Но, со нив треба да се 
плаќа од редена трансакција и тоа на 
нео гра ни чен износ, односно во рамки 
на салдото на корисникот, а не како 
досега на ог раничена сума ", об јас-
нуваат тие. 

Спо ред експертите, со ваквиот на-
чин на користење на чековите банките 
не мо жат да ја планираат ликвидноста, 
би дејќи не знаат колкава сума на пи-
шана на чекови лежи нерегистрирана 
по про давници и кога точно ќе се реа-
лизира. 

ХАОС ПРЕД КАСИТЕ
Во Министерството за финансии 

велат дека и во иднина банките ќе 
издаваат чекови од тековни сметки, 
но тоа ќе се прави како секаде во 
светот. Една од можните опции за 
изгледот на чекот е на секој образец 
да го пишува името, адресата, па 
дури и матичниот број на граѓанинот. 
Доколку се плаќа со ваков чек, нај-
веројатно трговецот покритието на 
имателот на чекот ќе го проверува 
преку телефон, за што кај банките ќе 
треба да се направат соодветни под-
готовки.

Убава "идеја" нема што, но оста ну-
ва нејасно како тоа ќе профунк цио-
нира во реалноста. На пример, ако 
на каса во "Тинекс" или во "Веро" се 
чека касиерката да се јави во банка 
за да го провери чекот, богами ќе се 
"почека". Оваа идеја е посебно за гри-
жувачка, ако се знае дека банките 
работат до 16,30 часот, а трговијата 
до 22 часот. 

БАНКАРИТЕ ВЕЛАТ ДЕКА ГАРАНТИРАНИТЕ ЧЕКОВИ КОИ БАНКАРИТЕ ВЕЛАТ ДЕКА ГАРАНТИРАНИТЕ ЧЕКОВИ КОИ 
ЌЕ СЕ ИЗДАВААТ ВО НАРЕДНИТЕ ТРИ ИПОЛ МЕСЕЦИ ЌЕ ЌЕ СЕ ИЗДАВААТ ВО НАРЕДНИТЕ ТРИ ИПОЛ МЕСЕЦИ ЌЕ 
СЕ ПРИМААТ НЕКАДЕ ДО КРАЈОТ НА ГОДИНАТАСЕ ПРИМААТ НЕКАДЕ ДО КРАЈОТ НА ГОДИНАТА
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ТРГОВЦИТЕ НА 
"КРСТОПАТ"

По најавата на Владата дека од јуни 
ќе се укинат чековите, мислењата на 
трговците се поделени. За колонијалите 
и помалите дуќани подобро е пла ќа-
њето со чекови.

Додека за супермаркетите, бутиците, 
дуќаните за специјализирана стока по-
добро е плаќањето со платежни кар-
тички.

"Плаќањето со платежни картички за 
нас е понеисплатливо, затоа што бан-
ките ни наплатуваат провизија. Обично 
кај нас се пазари помало количество, 
па кога ќе ни се пресмета и провизијата, 
за нас не останува профит. Луѓето се на-
викнати да им даваме стока на почек, за 
која ни оставаат чекови", велат соп стве-
ниците на малите дуќанчиња. 

Трговците, особено помалите дуќан-
џии, стравуваат дека оваа новина зна-
чително ќе им го намали прометот. Го-
лем дел од граѓаните, особено оние со 
помали и со нередовни примања, пак, 
велат дека со укинувањето на гаран ти-
раните чекови ќе им се пресече един-
ствениот вентил низ кој можеа да се 
спра ват со немаштијата. Тие и натаму 
веруваат дека чековите од тековните 

сметки за нив се поевтина варијанта во 
споредба со картичките. За разлика од 
нив, сопствениците на поголемите ду-
ќани сметаат дека ваквото повлекување 
на чековите од употреба нема да влијае 
врз продажбата. Тие велат дека луѓето 
создале навика да ја плаќаат стоката со 
картички. Оние, пак, кои сè уште не на-
бавиле апарати за читање на платежни 
картички велат дека губат голем број 
муштерии. Бројот на чековите кои се 
пуштени во промет сè уште е голем. Тр-
говците велат дека не ја редуцираат 
нив ната употреба, а ќе ги примаат сè до-
дека централната власт не ја стопира 
нивната употреба. 

Реакциите кај граѓаните се поделени. 
Едни сметаат дека мерката е добре дој-
дена, додека други се шокирани и велат 
дека е избрзана и тешко ќе биде при-
менлива. Особено ако се има предвид 
дека тековните сметки, какви што се 
сега, на многумина им овозможуваат да 
врзат крај со крај во месецот.

ПАРИЧНАТА МАСА Е ПАРИЧНАТА МАСА Е 
ПОД КОНТРОЛАПОД КОНТРОЛА

Најавувајќи ја реформата Најавувајќи ја реформата 
во работењето со граѓански во работењето со граѓански 
чекови, министерот Славески чекови, министерот Славески 
изјави дека Централната бан-изјави дека Централната бан-
ка не знае колкава е сивата ка не знае колкава е сивата 
емисија на пари, која е надвор емисија на пари, која е надвор 
од контролата на Народна од контролата на Народна 
банка, токму поради тоа што банка, токму поради тоа што 
не се знае колку чекови се во не се знае колку чекови се во 
промет. На одговорот од бан-промет. На одговорот од бан-
ката не се чекаше многу.ката не се чекаше многу.

Народна банка ја кон тро ли-Народна банка ја кон тро ли-
ра паричната маса која е во ра паричната маса која е во 
оптек, му одговори веднаш оптек, му одговори веднаш 
гувернерот Петар Гошев на ми-гувернерот Петар Гошев на ми-
нистерот за финансии, Трајко нистерот за финансии, Трајко 
Славески. Гувернерот рече де-Славески. Гувернерот рече де-
ка нема ништо лошо во тоа ка нема ништо лошо во тоа 
што Владата го интензивира што Владата го интензивира 
воведувањето платежни кар-воведувањето платежни кар-
тички.тички.

"Последните 12 години про-"Последните 12 години про-
сечната инфлација е 2,4 отсто, сечната инфлација е 2,4 отсто, 
што е доволен аргумент дека што е доволен аргумент дека 
Народна банка ја контролира Народна банка ја контролира 
паричната маса која е во оп-паричната маса која е во оп-
тек", изјави Гошев.тек", изјави Гошев.


