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Врз основа на член 47 став 1 точка 9 од Законот за Народната банка
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија‘‘ бр.
158/10) и точка 12 став 6 од Правилникот за планирање Пр. бр. 02-15/II1/2012 од 28.02.2012 година, Советот на Народната банка на Република
Македонија донесе
Стратегиски план
на Народната банка на Република Македонија
за периодот 2013-2015 година
I.

Општи одредби

1. Стратегискиот план на Народната банка на Република Македонија (во
понатамошниот текст: Народната банка) претставува основен документ во
процесот на стратегиското планирање.
Поаѓајќи од основните постулати на Законот за Народната банка, во
Стратегискиот план се утврдуваат стратегиските цели за наредните три години
како основа за подготовка на Насоките за работа на Народната банка и на
Програмата за работа за наредната година, со кои се конкретизираат основните
стратегиски цели, задачи и активности коишто треба да бидат остварени од
организациските единици на Народната банка.
II.

Мисија

2. Мисијата на Народната банка е да ја одржува ценовната стабилност,
како и финансиската стабилност, со цел да придонесува за зголемување на
економската благосостојба и животниот стандард на граѓаните.

III.

Визија

3. Визијата на Народната банка е да биде препознаена како независна,
одговорна, професионална и транспарентна институција која ужива висока
доверба и кредибилитет во јавноста.

IV.

Институционални вредности

4. Во Народната банка и понатаму ќе се негуваат и одржуваат високите
институционални вредности кај вработените преку поттикнување на
посветеноста, стручноста, интегритетот, иновативноста и тимската работа.
V.

Макроекономско окружување и клучни предизвици

5. Глобалната економска и финансиска криза претставува клучен
надворешен фактор, за кој како и претходниoт период, се очекува дека ќе има
најголемо влијание врз поставеноста на активностите во Народната банка и во
наредниот тригодишен период. Имено, последните случувања на глобален
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план покажуваат дека кризата сè уште не е завршена и продолжува да се
одразува на различни начини. Со тоа се отежнува можноста за предвидување
на нејзината динамика и за процена на периодот кога глобалната економија
повторно ќе влезе во фаза на одржлив економски раст.
Во вакви околности, се очекува дека главна карактеристика на
окружувањето и понатаму ќе биде неизвесноста, што наметнува потреба од
постојана подготвеност и флексибилност за брза реакција на острите и тешко
предвидливи промени на тековите во економијата. Истовремено, постои
огромна неизвесност во врска со идните ефекти од финансиската криза,
меѓународните финансиски пазари се многу кревки, а голем број држави и
финансиски институции сè уште имаат отежнат пристап кон пазарите. Банките
се соочуваат со потреба од стеснување на своите биланси, раздолжување
(deleveraging) и ограничување на кредитната активност.
Сите овие фактори ја потврдуваат потребата за одржување на
постигнатата макроекономска и финансиска стабилност во земјата. Оттаму, во
наредниот тригодишен период, целите на Народната банка и натаму ќе бидат
насочени кон успешно остварување на основната монетарна цел, ниска и
стабилна инфлација преку стратегијата на де факто фиксен курс на денарот во
однос на еврото. Имајќи го предвид неизвесното надворешно економско и
финансиско окружување, сè повеќе се актуализира потребата од јакнење на
макропрудентната анализа и зголемувањето на финансиската стабилност преку
утврдување на системските ризици во банкарскиот систем и постојано следење
и примена на меѓународните стандарди во домашната регулаторна рамка.
VI.

Општи стратегиски цели на Народната банка

6. Општите стратегиски цели на Народната банка во наредниот
тригодишен период ќе бидат насочени кон:
одржување на ценовната стабилност преку спроведување на избраната
монетарна стратегија на одржување стабилен девизен курс на денарот во однос
на еврото;
-

- одржување стабилен и сигурен банкарски систем;
- одржување висока флексибилност при управувањето со девизните
резерви, поаѓајќи од принципите на сигурност, ликвидност и профитабилност;
- одржување највисок степен на сигурност, стабилност и ефикасност на
платните системи и обезбедување редовно снабдување со книжни и ковани
пари;
- обезбедување квалитетни статистички податоци и анализи како
поддршка на монетарната политика.
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VII.

Стратегиски цели во зависност од областа на работење на
Народната банка

7. Општ менаџмент
Заради поефикасно и поуспешно остварување на стратегиските
институционални цели, активностите во Народната банка ќе бидат насочени кон
спроведување на неопходните промени и унапредувања кај структурата и
организацијата на корпоративното управување преку:
≠
зајакнување на управувањето со човечките ресурси;
≠
зголемено учество на неизвршните членови на Советот на Народната
банка во оперативните тела на одлучување;
≠
развој и усовршување на стратегиското планирање, како основа на
среднорочната визија за работењето на институцијата;
≠
воспоставување интегриран и поефикасен систем за управување со
финансиите на Народната банка;
≠
подготовка на Народната банка за приклучување и членство во
Европскиот систем на централни банки, како долгорочна цел;
≠
подобрување на правната регулатива заради минимизирање на
правните ризици при остварувањето на целите и извршувањето на
задачите на Народната банка;
≠
обезбедување оптимални работни услови во рамките на физичкото
окружување во согласност со деловните барања и потреби на
Народната банка;
≠
зголемување на подготвеноста за управување во кризни ситуации,
во смисла на заштита на луѓето, материјалните добра и клучните
податоци и информации, како и воспоставување услови за нормално
извршување на деловните процеси во разумна временска рамка.

8. Спроведување на монетарната политика и поддршка на
финансиските пазари
-

приспособување на оперативната рамка на монетарната политика
согласно со условите на пазарот и економските движења;
поддршка на развојот на финансиските пазари во насока на ефикасна
трансмисија на монетарната политика и за продлабочено финансиско
посредување.

9. Студии и истражувања во областа на економијата и
финансиите
-

Развој на истражувачката дејност во областите кои се од клучно
значење за ефикасно остварување на целите на НБРМ.
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10. Одржување на финансиската стабилност
≠

≠

≠
≠

постојано
унапредување
на
банкарските
прописи
преку
заокружување на примената на Базел II, подготовка за примена на
Базел III и на новите базелски принципи за ефикасна банкарска
супервизија;
натамошно унапредување на капацитетот на банкарската
супервизија за оценка на потребното ниво на капитал на банките во
зависност од нивниот агрегатен профил на ризик;
јакнење на макропрудентната анализа
проширување на соработката со останатите супервизорски органи,
Фондот за осигурување депозити и Министерството за финансии.

11. Статистика
≠

воведување нови и усогласување на постојните статистики во
надлежност на Народната банка со меѓународните стандарди и кон
барањата на Европската Унија, како и подготовка на процесот на
трансмисија на податоците кон европските институции.

12. Трезорско работење
≠

зголемување на квалитетот и функционалноста на готовите пари во
оптек и зголемување на ефикасноста на системот за нивна
дистрибуција и обработка.

13. Информациска технологија
≠

подобрување на информативните системи во Народната банка во
согласност со најдобрите меѓународни практики од областа на
управувањето со ИТ-услугите.

14. Внатрешна ревизија и управување со ризиците
≠

≠

целосна усогласеност на работењето на внатрешната ревизија со
стандардите за професионална практика, подобрување на
квалитетот на ревизорските и советодавните активности, како и на
интерната самопроцена на работењето;
подобрување на процесот на управување со ризиците.

15. Транспарентност и односи со јавноста
≠
≠

зголемување на транспарентноста на работењето и проширување на
комуникацијата со јавноста;
создавање историски архив.
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VIII. Завршни одредби
16. Стратегискиот план на Народната банка на Република Македонија за
периодот 2013-2015 година, влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 02-15/_____ /2012
_________2012 година
Скопје

Гувернер
и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија
Димитар Богов
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