Прилог 1
Хронологија на промените во поставеноста на монетарните инструменти
на Народната банка и избрани одлуки од областа на супервизијата
донесени во периодот од 2013 до 2020 година
јануари 2013 год ина
‒

Ст апи во сила Одлукат а за изменување на Одлуката за задолжит елната резерва
(донесена во ноември 2012 година), со која се овозможува намалување на основата
за задолжит елна резерва на банкит е за износот на новоодобрените кредити на нет оизвозницит е и на домашнит е производители на елект рична енергија, како и за
вложувањат а во должнички харт ии од вредност во домашна валут а без валутна
клаузула, издадени од споменат ите прет пријатија. Одлуката предвидува и целосно
ослободување од издвојување задолжит елна резерва за обврските на банкит е за
издадени должнички харт ии од вредност во домашна валут а и оригинален рок на
дост асување од најмалку две години. Одлуката ќе се применува заклучно со 2014
година, кога зависно од пост игнатите резулт ати ќе се преиспит а пот ребата од
нејзинат а нат амошна примена.

‒

Донесена е Одлуката за намалување на основната камат на стапка на благајничките
записи од 3,75% на 3,5%. Ист овремено беше намалена и камат нат а ст апка на
расположливите депозит и на седум дена од 2% на 1,75%, како и на расположливите
депозит и преку ноќ од 1,0% на 0,75%.

март 2013 год ина
‒

Донесена е Одлуката за управување со кредит ниот ризик, којашт о почна да се
применува од 1 декември 2013 година.

јули 2013 год ина
‒

Донесена е Одлуката за намалување на основната камат на ст апка на благајничките
записи од 3,5% на 3,25%. Ист овремено беше намалена и камат нат а ст апка на
расположливите депозити на седум дена од 1,75% на 1,5%.

‒

Донесена е Одлукат а за изменување на Одлуката за задолжит елната резерва со
која се намалува ст апката на задолжит елната резерва за обврските на банкит е во
домашна валут а од 10% на 8%, со ист овремено зголемување на ст апкат а на
задолжит елната резерва за обврскит е во ст ранска валут а од 13% на 15%. Исто
т ака, со изменит е се предвидува ст апка на издвојување задолжит елна резерва од
0% за обврските на банкит е кон нерезидент ните финансиски друшт ва, со
договорна рочност над една година, како и за сит е обврски кон нерезидент ите со
договорна рочност над две години. За крат корочните обврски кон нерезидентните
финансиски друшт ва во ст ранска валута со договорна рочност до една година и
нат аму се применува ст апка од 13%. Заради задржување на задолжит елната
резерва во денари и во евра на релат ивно ст абилно ниво, со изменит е се
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предвидува зголемување на делот од задолжит елната резерва во евра, којшт о се
исполнува во денари од 23% на 30%.
октомври 2013 година
‒

Донесена е Одлуката за изменување на Одлуката за управување со ликвидносниот
ризик на банкит е. Со оваа одлука се намалува процент от на орочените депозити за
кој се прет поставува дека ќе се одлее од банкит е, од 80% на 60%, а почнува да се
применува од 1 декември 2013 година. Со променат а ќе се ослободи повеќе простор
кај банкит е за долгорочно кредитирање на реалниот сектор.

ноември 2013 година
‒

Донесена е Одлуката за изменување на Одлукат а за задолжит елната резерва со која
се предвидува НБРМ да не плаќа надомест на издвоенат а задолжит елна резерва
(ст апката на надомест претходно изнесуваше 1% на задолжит елната резерва во
денари и 0,1% на задолжит елната резерва во евра). Одлукат а се применува од 1
јануари 2014 година.

‒

Донесена е Одлуката за благајничките записи со која се воведува мет одологија за
ут врдување на пот енцијалната побарувачка на благајнички записи. Во согласност
со пост авениот механизам, доколку на ниво на вкупниот банкарски систем се ут врди
дека пост ои повисока побарувачка од пот енцијалната, банкит е коишт о аукцираат со
повисоки износи од сопствениот ликвидносен пот енцијал, ќе имаат обврска
разликат а во однос на пот енцијалот да ја пласираат во депозит и со рок на
дост асување од седум дена.

февруари 2014 година
‒

Донесена е Одлуката за намалување на камат нат а ст апка на расположливите
депозит и на седум дена од 1,5% на 1,25%.

април 2014 год ина
‒

Донесена е Одлуката за изменување и дополнување на мет одологијата за
ут врдување на адекват носта на капит алот, со која во пост оечката одлука се вршат
две измени коишт о се би т ребало позит ивно да придонесат за кредит ната поддршка
на деловнит е банки кон прет пријатијата. Имено, со оваа одлука (а во согласност со
променит е во новат а Регулат ива на ЕУ бр. 575/2013 за прудентните барања за
кредит ните инст итуции и инвест ициските фирми), чинидбените гаранции, односно
гаранциит е со кои се гарант ира извршување одредена работ а, се издвојуваат како
ст авки со средно низок ризик, поради шт о за нив е предвиден понизок факт ор на
конверзија (20%), намест о досегашните 50%. Тоа би значело дека при пресмет ката
на адекват носта на капит алот, овие вонбилансни ст авки во помал дел би се
т рет ирале како билансни, шт о може да придонесе за подобрување на адекват носта
на капит алот и да го пот тикне кредит ирањето на корпоративниот сектор. Другата
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новина шт о се воведува е мот ивирана од меѓународната практ ика на формирање
фондови од ст рана на нискоризични субјекти (централни влади или мултилатерални
развојни банки), чијашт о основна цел е финансирање развојни проекти.
Финансирањет о на овие проект и најчест о се врши преку една или повеќе
комерцијални банки, коишт о, исто така, учествуваат со своите средства, и т оа: преку
поделба на изложеност а во т очно определен сооднос помеѓу банката и фондот или
преку давање гаранции или други слични инструменти со кои фондот (дават елот на
гаранцијат а) гарант ира покривање на дел од кредит ниот ризик во случај на
неплаќање на обврскит е од ст рана на должникот. Со цел да се опфат ат ваквите
случаи, се овозможува поповолен регулаторен т ретман на фондовит е основани од
една или повеќе цент рални влади, мулт илатерални развојни банки или јавни
инст итуции. За сит е овие фондови, пондерот за ризичност ќе изнесува 0%, при што
условот ќе биде финансирањето да се изврши со уплат а во удели, односно
билансните и вонбилансните акт ивности да бидат покриени со капит алот на фондот.
септември 2014 год ина
‒

Заради нат амошно канализирање на вишокот ликвидност на банкит е кон
нефинансискиот сект ор, во септ ември НБРМ го ревидира механизмот за пренос на
побарувачката на благајнички записи којашт о е над пот енцијалот на банкит е во друг
инст румент, т .е. инструментот расположливи депозит и на седум дена. Во согласност
со овие промени, за расположливите депозит и на седум дена ко ишт о банкит е ќе
мора да ги издвојат доколку на аукциите на благајнички записи побаруваат повисок
износ од пот енцијалниот 1, е ут врдена камат на ст апка од 0%. За ост анатите средства
коишт о банкит е доброволно ќе ги пласираат во расположливи депозит и на седум
дена и нат аму важи редовнат а камат на ст апка.

септември 2014 год ина
‒

Совет от на Народнат а банка ја донесе Одлуката за изменување на Одлуката за
задолжит елната резерва, со која се продолжува применат а на нест андардната
мерка за намалување на основат а за задолжит елна резерва на деловнит е банки за
износот на новоодобрените кредит и на нет о-извозниците и на домашните
производители на елект рична енергија. Основна цел на Одлуката е да се обезбеди
нат амошна поддршка на дват а системски значајни сект ора на економи јата.
Досегашнат а примена на оваа мерка даваше позит ивни ефект и врз динамикат а на
кредит ирањето, а со т оа и на целокупниот економски раст , придонесувајќи за
намалување на т рошокот за финансирање на прет пријатијата од дват а сект ора, но
послабо од пот енцијалното. Во вакви услови, а имајќи ги предвид подат оците што
укажуваат на одредена неизвесност околу динамикат а на кредит ирањето на
корпоративниот сект ор во следниот период, Одлуката предвидува оваа
нест андардна мерка да продолжи да се применува до 31 декемвр и 2015 година.

1

За начинот на утврдување на потенцијалната побарувачка на благајнички записи видете во Одлуката за благајничките записи („Слу жбен
весник на Република Македонија“ бр. 166/13).
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октомври 2014 година

‒ Донесена е Одлуката за намалување на камат ните ст апки на расположливите
депозит и преку ноќ од 0,75% на 0,5% и на седумдневните депозит и од 1,25% на
1%.

март 2015 год ина
‒

Донесена е Одлуката за намалување на камат ните ст апки на расположливите
депозит и преку ноќ од 0,5% на 0,25% и на седумдневните депозити од 1% на 0,5%.

‒

Совет от на Народнат а банка ја донесе Одлуката за изменување и дополнување на
Одлуката за благајничките записи, со која се предвидува нов начин на формирање
на понудите на банкит е на аукциит е на благајнички записи. Согласно со Одлуката,
износот на понудата на поединечна банка се пресмет ува со примена на нејзиното
соодвет но процент уално учество во вкупнат а понуда на благајнички записи,
намалена за износот на дост асани благајнички записи на „Македонска банка за
поддршка на развојот “ АД Скопје. Заради обезбедување на операт ивната
ефикасност во спроведувањето на аукциите од овој т ип и поголема т ранспарентност
кон банкит е, се предвидува НБРМ пред аукцијат а да ги извест ува банкит е за
максималниот износ на понуда којшто може да го достави секоја поединечна банка.
Со применат а на оваа можност за формирање на понудата на банкит е, се очекува и
ст абилизирање на побарувачката на нивот о на понудениот износ, т ака шт о се
надминува пот ребата од пресмет ка на пот енцијална побарувачка и следст вено се
укинува обврскат а за издвојување на задолжит елни седумдневни депозит и за
банкит е кога побарувачката на аукцијата ја надминува пот енцијалната побарувачка.

април 2015 год ина
‒

Донесена е Одлуката за кредит от во крајна инст анца со која покрај пост ојните
можности за одобрување кредит во крајна инст анца на банкит е со залог на
должнички харт ии од вредност , девизи и побарувања на банкит е од Народната
банка, се воведува можноста за одобрување на овој кредит и со залог на
побарувањата на банкит е од клиент и. Се предвидува овој модалит ет на кредит от во
крајна инст анца да се акт ивира доколку банката не располага со должнички хартии
од вредност и девизи. Во Одлуката се прецизираат и видовит е побарувања, коишто
се прифат ливи за Народнат а банка, како обезбедување за кредит от во крајна
инст анца.

јуни 2015 год ина
‒

Совет от на Народнат а банка донесе превент ивни мерки за управување со
капит алните т екови на Република Македонија кон Република Грција. Превент ивните
мерки се однесуваат на ограничување на капит алните одливи од резидент ите на
Република Македонија (физичкит е и правнит е лица) кон грчкит е субјекти врз основа
на новосклучени капитални т рансакции, но не и на ограничување на одливит е врз
основа на прист игнати плаќања за веќе склучени капит ални т рансакции. Со овие
мерки, се ограничуваат само капит алните одливи кон Република Грција и кон
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субјекти од Република Грција (како шт о се одливит е за основање друшт во,
вложување во харт ии од вредност, вложување во документи за удел во
инвест ициски фондови, вложување во инвест ициско злат о, финансиски кредити,
долгорочни заеми и слично), но не се блокира нит у на каков било начин се от ежнува
сегашнот о и иднот о комерцијално работ ење со субјектите од Република Грција.
Тековнит е т рансакции и нат аму се слободни. Ист о т ака, за да се задржи сигурноста
на ст ранските инвест итори за ост варување на прават а од нивнат а сопственост во
Република Македонија, не се ограничуваат ниту одливите врз основа на ост варените
дивиденди. Понат аму, заради обезбедување на средствата коишт о ги имаат
домашнит е банки во банкит е во Република Грција, македонскит е банки се должни
да ги повлечат сите кредити и депозити од банките со седиште во Република Грција
и нивнит е филијали и подружници во Република Грција или во ст ранство, без оглед
на договорената рочност. Сепак, за да се овозможи непреченот о одвивање на
плат ниот промет со странство за т рансакциите коишт о не се забранет и, е направен
исклучок од ова барање за средст вата на т ековните (кореспондентните) сметки кај
т ие банки. Досегашнит е прет пазливи и супервизорски мерки и лимит и за банките
во однос на вложувањат а во харт ии од вредност вклучително и грчкит е хартии од
вредност , се надополнети со експлицитна забрана за сит е резиденти, за вложување
во грчки харт ии од вредност. Ст анува збор за зашт ит ни мерки со привремен
каракт ер, коишт о се воведени заради зашт ит а од позначит елно нарушување на
рамнот ежата во билансот на плаќања и нарушување на ст абилноста на
финансискиот сист ем како последица од евент уалните позначит елни одливи на
капит ал од Република Македонија кон Република Грција.
август 2015 год ина
‒

Совет от на Народнат а банка ја донесе Одлуката за изменување на Одлуката за
задолжит елната резерва, со која се врши намалување на ст апката на
задолжит елната резерва за обврските на банкит е кон физички лица во домашна
валут а со договорна рочност над една година, од 8% на 0%, со шт о овие обврски
добиваат ист т ретман како и обврските над две години, за кои веќе се применува
ст апка 0% од 2012 година. Имајќи предвид дека со изменат а банкит е се
ослободуваат од задолжит елната резерва за депозит и на физички лица во денари
со рочност повисока од една година, се очекува дека оваа мерка соодвет но би
придонесла за поголема понуда на шт едни производи во денари со ст имулативни
камат ни ст апки.

‒

Совет от на Народна банка ја донесе Одлукат а за изменување на Одлукат а за
благајнички записи, со која се предвидува приспособување на механизмот на
учество на аукцијат а на благајнички записи на Народнат а банка, каде шт о основен
крит ериум ќе биде поединечното учество на банкит е во вкупнит е обврски во
домашна валут а без валут на клаузула на банкарскиот сист ем. Со изменит е,
Народнат а банка продолжува со поддршкат а на шт едењет о на физичкит е лица во
домашна валут а и на подолг рок, шт о им ост ава простор на банкит е за акт ивна
кредит на поддршка на приват ниот сектор.
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д екември 2015 година
‒

Совет от на Народнат а банка ја донесе Одлукат а за изменување и дополнување на
Одлуката за мет одологијата за ут врдување на адекват носта на капит алот , со која се
воведуваат мерки за забавување на раст от на долгорочните потрошувачки кредити.
Со меркат а се зголемува капит алното барање за банкит е за долгорочните
пот рошувачки кредити со рок еднаков или подолг од осум години. Така, пондерот
на ризичност на побарувањата врз основа на пот рошувачки кредит и со договорен
рок на дост асување еднаков или подолг од осум години се зголемува од 75%,
односно 100%, на 150%. За да не се предизвикаат поголеми потреси на пазарот на
пот рошувачкото кредит ирање, а сепак ст апките на раст да се сведат на умерено
ниво, оваа мерка е насочена само кон новоодобрените долгорочни пот рошувачки
кредит и, односно кредитите со рок еднаков или подолг од осум години одобрени по
1.1.2016 година. Воедно, со оваа одлука се воведува и повисоко капит ално барање
(пондер на ризичност од 75%) за раст от на пречекорувањата на т рансакциските
смет ки и кредит ните картички остварен во однос на 31 декември 2015 година. Целта
на оваа одлука е да се спречи можноста од пренасочување кон овој тип
задолжување, како резулт ат на меркат а за забавување на пот рошувачките кредити.
Ист о т ака, со оваа одлука, се создаваат услови за олеснување на прист апот на
правнит е лица. Имено, се намалува капит алното барање за издаденит е гаранции од
ст рана на банкит е со кои се гарант ира плаќање врз основа на одреден деловен
однос на клиент от и за побарувањата на банкит е коишт о се обезбедени со деловен
прост ор којшто исполнува определени услови. На овој начин се овозможува банките
да одвојуваат понизок износ на капит ал за кредит ногаранциското работење со
правнит е лица, вклучително и малит е и среднит е прет пријатија, шт о може да
предизвика намалување на т рошокот на банкит е, а со т оа и на клиент ите за овој
т ип работење.

‒

Совет от на Народнат а банка ја усвои Одлуката за изменување и дополнување на
Одлуката за управување со кредитниот ризик, според која, почнувајќи од 1 јануари
а заклучно со 30 јуни 2016 година, банкит е ќе вршат от писи на сит е побарувања
коишт о се целосно резервирани подолго од две години, односно кај кои пред
најмалку две години банкат а го ут врдила и целосно го покрила кредит ниот ризик од
ненаплат а. Согласно со пост ојната регулатива, банкит е се должни целосно да ги
резервираат побарувањата каде шт о клиент от доцнел најмалку една, па сѐ до пет
години доколку има одредено обезбедување, а со новат а мерка, по ист екот на две
години от како целосно ги резервирала, банкат а е должна да ги от пише. Прит оа,
банкит е и понат аму ќе имаат можност и обврска да преземаат акт ивности за наплата
на овие побарувања, иако се от пишани. Меркат а не предизвикува дополнителни
т рошоци за банкит е, бидејќи се от пишуваат побарувања коишт о се веќе целосно
резервирани, најмалку пред две години.

‒

Совет от на Народнат а банка одлучи да се продолжи со применат а на
нест андардната мерка за намалување на основат а за задолжит елна резерва во
денари на деловнит е банки за износот на новоодобрените кредит и на нет оизвозницит е и на домашнит е производители на елект рична енергија за
дополнителни две години, заклучно со крајот на 2017 година.
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‒

На 29 декември 2015 година прест ана да важи Одлуката за воведување посебни
зашт ит ни мерки, којашт о беше донесена од ст рана на Совет от на Народнат а банка
на 28 јуни 2015 година поради должничката криза во Грција во т ој период. Мерките
се донесоа заради зашт ит а од опасноста од нарушување на рамнот ежат а во
билансот на плаќања или на ст абилноста на финансискиот систем на Република
Македонија, како последица на евент уалните позначит елни одливи на капит ал од
Република Македонија кон Грција. Тие беа со привремен каракт ер за период од
најмногу шест месеци, со можност за продолжување на нивнат а примена.
Зашт ит ните мерки ја пост игнаа целт а заради која беа воведени, односно
оневозможија поголеми капит ални одливи од Република Македонија, не
нарушувајќи го прит оа деловнот о работење на домашнит е компании со грчки
субјекти. Рамнот ежата во билансот на плаќања и ст абилноста на домашниот
банкарски систем беа одржани. Сост ојбата во Грција веќе одреден период се
ст абилизира. Кредит орите продолжија со финансиското поддржување на Грција,
којашт о, пак, се обврза да применува економски и социјални реформи, како и мерки
за шт едење. Поради т оа, со ист екот на шест месечната важност на зашт ит ните мерки
на 28 декември 2015 година, односно почнувајќи од 29 декември 2015 година, оваа
одлука веќе не е во примена.

мај 2016 год ина
‒

На редовнат а седница на Комит етот за операт ивна монет арна полит ика на НБРМ,
одржана на 3 мај 2016 година, беше одлучено камат ната ст апка на благајничките
записи да биде зголемена за 0,75 процент ни поени, од 3,25% на 4%. Одлуката за
зат егнување на монет арната политика е реакција на зголеменат а побарувачка на
девизи и прит исоците врз депозит ната база на банкит е, коишт о во целост се
последица на влошенит е очекувања на економските субјекти, предизвикани од
нест абилната политичка состојба во земјат а. Со т оа, промената на камат ната стапка
е одговор на делувањето на факт ори од неекономска природа.

‒

Совет от на Народнат а банка ја усвои Одлуката за задолжит елната резерва, со која
ја зголеми ст апкат а на задолжит елната резерва за обврски на банкит е во домашна
валут а со валут на клаузула. Меркат а е во насока на нат амошно пот тикнување на
процесот на денаризација на депозит ите во домашниот банкарски систем. Со оглед
на незначит елното учество на овие обврски во билансит е на банкит е, изменит е се
исклучиво заради нат амошно задржување на нискат а склоност на економските
субјекти за пласирање на овој вид на депозит и во домашнит е деловни банки.

‒

заради одржување и зголемување на депозит ите во домашниот банкарски систем,
Совет от на Народнат а банка ги преиспита и ги подобри условите за пласирање
девизни депозит и на домашнит е банки во Народнат а банка и ја усвои Одлуката за
девизниот депозит кај Народнат а банка на Република Македонија. Во т аа смисла,
почнувајќи од 13 мај 2016 година, банките можат да пласираат девизни депозити во
цент ралната банка по повисоки камат ни ст апки од т ековните негат ивни каматни
ст апки, коишт о преовладуваат на меѓународните финансиски пазари. Се очекува
дека оваа мерка ќе придонесе за намалување на т рошоците на домашнит е банки,
шт о следствено би придонело за повисоки каматни стапки за депозитите на нивните
клиент и, домашнит е правни и физички лица.
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октомври 2016 година
‒

На редовнат а седница на Комит етот за операт ивна монет арна полит ика на НБРМ,
одржана на 25 окт омври 2016 година, беше одлучено да не се нудат допо лнителни
девизни депозит и, коишт о банките би ги пласирале во НБРМ.

д екември 2016 година
‒

На редовнат а седница на Комит етот за операт ивна монет арна полит ика на НБРМ,
одржана на 13 декември 2016 година, беше одлучено каматната ст апка на
благајничките записи да се намали за 0,25 процент ни поени и т аа да изнесува
3,75%, а понудата на благајнички записи на аукцијата на 14 декември да се зголеми
од 22.000 милиони денари на 23.000 милиони денари.

‒

Совет от на Народнат а банка ја усвои Одлуката за изменување и дополнување на
Одлуката за мет одологијата за ут врдување на адекват носта на капит алот . Оваа
Одлука е дел од процесот на усогласување на домашнат а регулат ива со реформите
на меѓународниот капит ален ст андард Базел 3, како и со одредбит е на европската
Регулат ива 575/2013 за прудентните барања за кредит ните инст итуции и
инвест ициските фирми, во делот на ст руктурата на сопствените средст ва на
банкит е. Најзначајнит е измени се однесуваат на зајакнување на квалит етот на
сопствените средства, како од аспект на нивнат а ст руктура, т ака и од аспект на
крит ериумите шт о т реба да ги исполнат одредени позиции за да можат да бидат дел
од сопствените средства на банкит е. Во овој конт екст, сопствените средст ва и
нат аму се делат на основен и дополнителен капит ал, но со новата од лука се
менува структурата на основниот капитал којшто се д ели на ред овен
основен капитал и д одатен основен капитал. Во редовниот основен капит ал се
вклучуваат капит ални позиции со највисок квалит ет (акционерски капит ал и
резерви) коишт о се во целост и веднаш на располагање за покривање на ризиците
и загубите за време на работ ењето на банкат а. Новат а компонента на сопствените
средст ва, дополнителниот основен капит ал, содржи инст рументи коишт о, меѓу
другото, содржат клаузула за нивно прет ворање во инст рументи од редовниот
основен капит ал или за нивен от пис на времена или на т рајна основа (н амалување
на вредност а на нивнат а главница), доколку наст ане т .н. крит ичен наст ан. Со
промените на од луката за ад екватноста на капиталот д осегашните
ограничувања во од нос на големината и соод носот на одделните елементи
на сопствените сред ства се заменуваат со законски пропишаните
минимални стапки за ред овниот основен капитал , основниот капитал и
сопствените сред ства, односно 4,5% за редовниот основен капит ал, 6% за
основниот капитал и 8% за сопствените средства од акт иват а пондерирана според
ризицит е. На овој начин, најголемо значење се дава на позициит е од редовниот
основен капит ал (акции, резерви, задржана нераспоредена добивка), како
капит ални позиции со највисок квалитет.
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јануари 2017 год ина
‒

На редовнат а седница на Комит етот за операт ивна монет арна полит ика на НБРМ,
одржана на 10 јануари 2017 година, беше одлучено камат нат а ст апка на
благајничките записи да се намали за 0,25 процент ни поени и т аа да изнесува 3,5%,
а понудата на благајнички записи да се зголеми од 23.000 милиони денари на 25.000
милиони денари.

февруари 2017 година
‒

На редовнат а седница на Комит етот за операт ивна монет арна полит ика на НБРМ,
одржана на 14 февруари 2017 година, беше одлучено камат нат а ст апка на
благајничките записи да се намали за 0,25 процент ни поени и т аа да изнесува
3,25%, а понудата на благајнички записи да биде непроменет а, на ниво од 25.000
милиони денари.

-

На редовнат а седница на Совет от на НБРМ, одржана на 27 февруари 2017 година,
беа усвоени повеќе одлуки коишто произлегуваат од изменит е и дополнувањата на
Законот за банкит е од окт омври 2016 година, заради усогласување со Базелската
капит ална спогодба, т .н. Базел 3, како и со соодвет ните европски регулативи. Со
изменит е на Законот за банкит е од окт омври 2016 година, банкит е се должни да
одржуваат соодветен износ на капит ал за покривање на т .н. зашт ит ни слоеви на
капит алот. Во Законот се пропишани чет ири зашт ит ни слоеви на капит алот: (1)
зашт ит ен слој за зачувување на капит алот утврден на нивот о од 2,5% од акт ивата
пондерирана според ризицит е; (2) прот ивцикличен зашт ит ен слој на капит алот
којшт о може да изнесува 2,5% од акт иват а пондерирана според ризицит е, н о и
повеќе во зависност од други системски факт ори/показатели, (3) зашт ит ен слој на
капит алот за системски значајни банки којшт о се движи од 1% до 3,5% од акт ивата
пондерирана според ризицит е и (4) сист емски зашт ит ен слој на капит алот којшто
може да се движи од 1% до 3% од акт иват а пондерирана според ризиците. Согласно
со одредбите од Законот за банкит е врз оваа основа, Совет от ги усвои следниве
одлуки:
Одлуката за мет одологијата за идент ификување системски значајни банки , со која
се пропишува начинот на ут врдување на сист емски значајнит е банки, односно
банкит е чиешт о работ ење е значајно за ст абилноста на целокупниот банкарски
сист ем. Ист о така, се определија висинат а на зашт ит ниот слој на капит алот којшто
сист емски значајнит е банки т реба да го исполнуваат во зависност од нивот о на
сист емска значајност . Воедно, беше усвоена и одлуката за мет одологијата за
изработ ка на план на заздравување на сист емски значајнит е банки, којшто
ут врдените системски значајни банки се должни да го достават до Народната банка.
Одлуката за мет одологијата за ут врдување на ст апката на прот ивцикличен заштитен
слој на капит алот за изложеност во Република Македонија. Овој зашт ит ен слој има
за цел да ги ограничи ризицит е поврзани со кредит ниот раст, т ака шт о т ој се
воведува при висок кредит ен раст, врз основа на пропишани крит ериуми.
Одлуката за мет одологија за ут врдување максимален износ на распределба на
резулт атот од работењето, во која се предвидува ограничување за распределба на
резулт атот од работ ењето на банкат а, доколку т аа не одржува соодвет ен износ на

‒

‒

‒
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‒

зашт ит ни слоеви на капит алот. Зашт ит ните слоеви на капит алот се исполнуваат
само со најквалит етните капитални позиции, односно т .н. редовен основен капитал.
Одлуката за мет одологијата за управување со ризикот на задолженост , којашто
прет ставува ст андард од Базелскат а капит ална спогодба, Базел 3, и европските
банкарски регулативи и со неа се воведува ст апката на задолженост (англ. leverage
ratio), како сооднос помеѓу капиталот и акт ивностите на банкат а. Банкит е во РМ
имаат исклучително ниска задолженост, а целт а на воведувањет о на овој ст андард
на меѓународно ниво беше зашт ит а од евент уално преголемото задолжување на
банкит е, во услови на задоволит елно ниво на адекват ност на капит алот.

март 2017 год ина
‒

На редовнат а седница на Комит етот за операт ивна монет арна полит ика на НБРМ,
одржана на 14 март 2017 година, беше одлучено понудата на благајнички записи да
се зголеми од 25.000 милиони денари на 30.000 милиони денари.

јули 2017 год ина
‒

На редовнат а седница на Комит етот за операт ивна монет арна полит ика на НБРМ,
одржана на 11 јули 2017 година, беше одлучено понудата на благајнички записи да
се намали од 30.000 милиони денари на 27.500 милиони денари.

август 2017 год ина
‒

На редовнат а седница на Комит етот за операт ивна монет арна полит ика на НБРМ,
одржана на 8 август 2017 година, беше одлучено понудата на благајнички записи да
се намали од 27.500 милиони денари на 25.000 милиони денари.

д екември 2017 година
‒

На редовнат а седница на Совет от на НБРМ, одржана на 21 декември 2017 година,
Совет от одлучи да се продолжи со применат а на нест андардната мерка за
намалување на основат а за задолжит елна резерва во денари на деловнит е банки за
износот на новоодобрените кредит и на нет о-извозниците и на домашните
производители на елект рична енергија за дополнителни две години.

март 2018 год ина
-

На редовнат а седница на Комит етот за операт ивна монет арна полит ика на НБРМ,
одржана на 13 март 2018 година, беше одлучено камат ната стапка на благајничките
записи да се намали за 0,25 процент ни поени и т аа да изнесува 3,00%, а понудата
на благајнички записи да биде непроменет а, на ниво од 25.000 милиони денари.
Воедно, на седницат а се одлучи да се намалат камат ните стапки на расположливите
депозит и на 7 дена и преку ноќ, за 0,20 и 0,10 п.п., на нивот о од 0,30% и 0,15%,
соодвет но.
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август 2018 год ина
-

На редовнат а седница на Комит ет от за операт ивна монет арна полит ика на НБРМ,
одржана на 14 август 2018 година, беше одлучено камат ната ст апка на благајничките
записи да се намали за 0,25 процент ни поени и т аа да изнес ува 2,75%, а понудата на
благајнички записи да биде непроменет а, на ниво од 25.000 милиони денари.

октомври 2018 година
-

На редовнат а седница на Совет от на НБРМ беше разгледана и донесена Одлукат а за
изменување на Одлуката за задолжит елна резерва, во која изменит е се однесуваат на
задолжит елната резерва за деловнит е банки, којашт о се одржува во евра. Со усвоените
измени кај сист емот на задолжителната резерва, НБРМ, како и повеќе други цент рални
банки, од ноемврискиот период ќе започне со ут врдување надомест на задолжит елната
резерва во евра, при шт о висинат а на надомест от ќе биде директ но поврзана со
камат нат а ст апка на расположливиот депозит преку ноќ на Европската цент рална
банка. Воедно, согласно со оваа одлука, се менува и пресмет ката на надомест от што
банкит е го плаќаат на вишокот издвоени средст ва над задолжит елната резерва на
девизнат а смет ка во евра во МИПС, при шт о т ој ќе се ут врдува по ст апка еднаква на
камат нат а ст апка на расположливиот депозит преку ноќ на Европската цент рална
банка, намалена за 0,15 процент ни поени.

д екември 2018 година
-

На редовнат а седница на Комит ет от за операт ивна монет арна полит ика на НБРМ,
одржана на 11 декември 2018 година, беше одлучено каматната ст апка н а
благајничките записи да се намали за 0,25 процент ни поени и т аа да изнесува 2,50%,
а понудата на благајнички записи да биде непроменет а, на нивот о од 25.000 милиони
денари.

март 2019 год ина
-

На редовнат а седница на Комит етот за операт ивна монет арна политика на Народната
банка, одржана на 12 март 2019 година, беше одлучено камат нат а ст апка на
благајничките записи да се намали за 0,25 процент ни поени и т аа да изнесува 2,25%,
а понудата на благајнички записи да биде непроменет а, на нивот о од 25.000 милиони
денари.

јули 2019 год ина
-

Во јули 2019 година ст апи во сила Одлукат а за мет одологијата за управување со
кредит ниот ризик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 149/18), која Советот
на Народнат а банка ја усвои во август 2018 година. Одлукат а е изработ ена заради
усогласување на домашнат а регулат ивата со барањат а на меѓународниот стандард за
финансиско извест ување МСФИ 9, како и со одредбите од европскит е ст андарди
донесени од ст рана на Европскиот банкарски орган и Европската цент рална банка, п ред
сè во однос на дефинирањет о на нефункционалните и рест руктурираните кредитни
изложености. Меѓу другото, со Одлукат а е предвидено банкит е да извршат
задолжит елен пренос на кредит ните изложености кај кои се поминат и дванаесет
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месеци од дат умот кога е направена исправка на вредност а, односно е издвоена
посебна резерва од 100%, на смет ките за вонбилансна евиденција (во прет ходната
одлука, периодот за задолжит елен пренос беше ут врден на две години).
јануари 2020 год ина
-

На редовнат а седница на Комит етот за операт ивна монет арна политика на Народната
банка, одржана на 14 јануари 2020 година, беше одлучено каматната ст апка на
благајничките записи да се намали за 0,25 процент ни поени и т аа да изнесува 2,0%, а
понудата на благајнички записи да биде непроменет а, на нивот о од 25.000 милиони
денари.

март 2020 год ина
-

-

-

-

-

На вонреднат а елект ронска седница на Комит етот за операт ивна монет арна
полит ика на Народнат а банка, одржана на 16 март 2020 година, поради брзото
ширење на вирусната инфекција ковид-19 во глобални рамки со шт о се
продлабочија ризицит е и во домашнат а економија, беше одлучено камат ната ст апка
на благајничкит е записи да се намали за 0,25 процент ни поени и т аа да изнесува
1,75%.
Совет от на Народнат а банка одржа вонредна седница на 18 март 2020 година на
која во согласност со своит е надлежности донесе неколку одлуки заради
ублажување на пот енцијалните неповолни ефект и врз економијат а, предизвикани
од појават а на новат а вирусна инфекција. Поконкрет но, Совет от ги донесе следниве
одлуки:
Одлука за изменување на Одлуката за задолжит елната резерва. Со оваа измена,
Народнат а банка повт орно ја ст ава во функција нест андардната мерка кај
задолжит елната резерва, со која се овозможува намалување на основата за
обврскат а на задолжит елната резерва во денари на деловнит е банки за износот на
новоодобрените и рест руктурираните кредит и одобрени на прет пријатијата во
дејност и коишт о согласно со информациит е од Владат а на Република Северна
Македонија ќе бидат најпогодени од ширењет о на ковид-19. Се очекува дека
меркат а ќе пот тикне непречена кредитна поддршка по поволни услови од страна на
банкит е за најпогодените сектори.
Одлука за изменување на Одлуката за мет одологијата за управување со ризиците.
Со оваа одлука се одложува рокот во кој банкит е т реба да го дост ават првиот
извешт ај за процесот на ут врдување инт ерна ликвидност, со шт о, намест о до 31 мај,
оваа обврска ќе т реба да се исполни до 30 септ ември 2020 година. Со ова
регулат орно олеснување, на банкит е и на нивнит е т имови им се ост ава простор
за поголема фокусираност на обезбедувањето кредитна
поддршка
на
корпоративниот сектор и на населениет о, како и на одржувањето на квалит ет от на
кредит ното портфолио.
Одлука за изменување и дополнување на Одлукат а за единст вената т арифа на
надомест оците за услугите шт о ги врши Народнат а банка. Донесена е одлука со
којашт о се укинуваат провизиит е коишт о досега се наплат уваа за подигање и
враќање на гот овината во цент ралниот трезор на Народнат а банка. Со ова се
елиминираат сит е т рошоци за подигнување и враќање ефект ивни пари. Ваквите
промени придонесуваат за поддршка на процесот на управувањето со гот овината
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-

преку минимизирање на евент уалните ризици од пренесување на заразата
преку овој канал.
Совет от на Народнат а банка одржа вонредна елект ронска седница на 20 март 2020
година, на која донесе регулат орни измени насочени кон привремено олеснување
на финансискиот товар на граѓаните и на компаниит е шт о се корисници на кредити,
а коишт о веќе се соочуваат или во наредниот период би можело да се соочат со
реални пот ешкотии во намирувањето на своит е обврски кон банкит е и
шт едилниците, предизвикани од состојбата со коронавирусот. Со донесените измени
им се дава дополнителен регулаторен простор на банкит е и шт едилниците да им
понудат поповолни договорни услови за пост ојните кредит и на оние
кредит окорисници – физички и правни лица, коишт о пред 29 февруари 2020 година
немале проблем со от платата, односно нивните кредит и не биле класифицирани
како нефункционални, а во прет стојниот период би можело да се соочат со реални
пот ешкотии во намирувањето на своит е обврски. Поконкрет но, изменит е се
однесуваат на поголема флексибилност на банките и шт едилниците при промена на
договорните услови за от плата на кредит ите во прилог на клиент ите, во зависност
од пот ребата и финансиската способност на секој кредиторокорисник. Поповолните
услови може да бидат привремено одлагање на обврската за плаќање (грејс период), пролонгирање на рокот на дост асување, пониска камат на ст апка,
одобрување нов поповолен кредит за зат ворање на пост оечкиот и сл., со шт о се
овозможува намалување на т ековниот т овар на граѓанит е и компаниит е во
справувањето со негат ивните притисоци од пандемијат а. Промените на договорните
услови извршени до 30 септ ември 2020 година, во согласност со донесените
регулат орни измени, нема да се смет аат за рест руктурирање на кредитната
изложеност. Со т оа, на граѓанит е и на компаниит е коишт о до почет окот на март
немале проблем со от платата на кредит ите им се овозможува и непречен нат амошен
прист ап до кредитна поддршка. Ист овремено, со регулаторните измени се олеснува
и условот за класификација на одреден кредит како нефункционален. Наместо
т ековниот пристап, согласно со кој банкит е и шт едилниците имаат обврска да ги
евидент ираат кредит ите коишт о се со задоцнување подолго од 90 дена како
нефункционални, сега крит ериумот за премин во нефункционално побарување се
помест ува на 150 дена. Прит оа, банкит е и шт едилниците ќе можат да го применат
овој т ретман само за оние кредитокорисници кои до крајот на февруари 2020 година
не се соочувале со проблеми во отплатата. Ова регулаторно олеснување е ист о така
од привремен каракт ер и најдоцна до 31 декември 2020 година, банкит е и
шт едилниците ќе имаат обврска целосно да се приспособат на постојните
крит ериуми за ут врдување нефункционални кредити.

април 2020 год ина
-

На седницат а на Комит етот за операт ивна монетарна политика на Народнат а банка,
одржана на 13 април 2020 година, беше одлучено да се намали износот на
благајничките записи коишт о банкит е можат да ги запишат кај цент ралната банка,
при задржување на основнат а камат на ст апка на ист ото ниво. Прит оа беше
одлучено, на аукцијат а којашт о ќе се одржи на 15 април 2020 година, понудата на
благајнички записи да се намали за 8.000 милиони денари во однос на дост асаниот
износ. Следст вено, на аукцијат а ќе бидат понудени 17.000 милиони денари, по
непроменет а камат на ст апка од 1,75%. Средст вата ослободени со намалената
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-

понуда кај благајничките записи би обезбедиле нат амошна поддршка на
македонскат а економија преку одржување на кредит ните т екови и на кредитниот
циклус од ст рана на банкарскиот систем.
На 29 април 2020 година Совет от на Народнат а банка на редовнат а седница донесе
регулат орни измени за нат амошно олеснување на финансискиот товар за
кредит окорисниците преку промена на договорните услови од ст рана на банките.
Поконкрет но, во продолжение на прет ходно донесената одлука во т екот на месец
март со која беа опфат ени кредит окорисниците коишт о до крајот на февруари
немале проблем со от платата на кредитните обврски, со новат а одлука се опфаќаат
и кредит окорисниците на коишт о кредит от им е одобрен во периодот од 1 до 24
март оваа година.
На 29 април 2020 година, Совет от донесе одлука со којашт о се укинува надоместокот
за давање подат оци на физички лица од Кредит ниот регистар на Народнат а банка
за нивнат а задолженост кон банките и шт едилниците.
На ист ата седница беа донесени и измени и дополнувања на Одлуката за
мет одологијата за ут врдување на адекват носта на капит алот, заради посоодветна
примена на одредбите на Европската регулатива за капит алните барања.

мај 2020 год ина
-

-

На седницат а на Комит етот за операт ивна монетарна политика на Народнат а банка,
одржана на 12 мај 2020 година, беше одлучено да с е намали основната каматна
ст апка (за 0,25 процент ни поени со шт о т аа се сведе на нивот о од 1,5%) и
понудениот износ на благајнички записи (намалување на понудата на благајнички
записи за 7 милијарди денари). На седницат а ист о така се одлучи да се направат и
дополнителни промени преку коишто централната банка ќе им овозможи на банките
поголем прист ап до ликвидност. Поконкретно, со овие промени се прошири опфатот
на харт иите од вредност коишто Народната банка може да ги прифат и од домашните
банки како инст рументи за обезбедување денарска ликвидност во банкарскиот
сист ем, односно Народната банка ќе може да ги прифаќа и домашнит е државни
обврзници со најдолга рочност (15 и 30 години), како и еврообврзниците издадени
од ст рана на држават а на меѓународните финанс иски пазари, коишт о се во
сопственост на домашнит е деловни банки.
На 29 мај 2020 година, Совет от на Народнат а банка на одржанат а редовна седница
донесе нова Одлука за мет одологијата за управување со ликвидносниот ризик, со
којашт о се прави понат амошно усогласување на домашнат а регулат ива со
базелскит е ст андарди (Базел III) и со одредбит е на Регулат ивата на Европската
Унија бр. 575/2013, како и со нејзинит е придружни акт и, коишт о се однесуваат на
базелскиот ликвидносен ст андард – ст апка на покриеност со ликвидност (англ.
Liquidity Coverage Ratio – LCR). Меѓу другото, со донесенат а одлука се воведуваат
значајни новини во врска со ст апката на покриеност со ликвидност на банките,
којашт о прет ставува сооднос помеѓу висококвалитетната ликвидна акт ива и нето
паричниот одлив и се пресмет ува на месечно ниво, врз основа на сост ојбата на
крајот на секој месец. Со Одлуката се пропишуваат и различни видови финансиски
инст рументи коишто банките ќе можат да ги користат за добивање ликвидност што
би влијаело позит ивно врз појават а на нови инст рументи на домашниот пазар или
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евент уално поголеми вложување на домашнит е банки во нови инст рументи на
ст ранските пазари. Со оглед на новинит е коишт о се воведуваат со Одлуката и
пот ребата за соодвет но приспособување на системите на банкит е кон новите
барања, т аа ќе се применува од почет окот на следната година.
јули 2020
-

На 31 јули 2020 година, Советот на Народнат а банка одржа редовна седница на која
ја разгледа и ја донесе Одлукат а за начинот на ут врдување поврзани лица и за
лимит ите на изложеноста, којашт о во работ ењето на банкит е ќе се применува од
почет окот на следната година. Со оваа одлука се врши нат амошно усогласување на
домашнат а регулат ива со одредбите од регулативата на Европскат а Унија и со
насокит е издадени од Европскиот банкарски орган, во однос на начинот на
ут врдување и следење на поврзанит е лица, ут врдувањето изложеност кон лице и
голема изложеност и начинот на ут врдување и следење на лимит ите на
изложеноста.

септември 2020
-

На 1 септ ември 2020 година, по завршување на анализит е и по неколку одржани
сост аноци со прет ставници на Македонскат а банкарска асоцијација (МБА), беше
соопшт ено дека согласно со регулаторните измени од март 2020 година банките
можат да им понудат на своит е клиент и и вт ора поволна промена на договорните
услови за кредит ните производи. Целт а е да им се помогне на оние клиент и кои се
погодени од пандемијат а на ковид-19. Условит е и начинот на промена на
договорните услови за вт ор период на одложување на от платата на обврскит е врз
основа на кредит т реба да ги дефинираат банкит е. Вт ориот период на одложена
от плата на кредит ите на граѓанит е погодени од ковид-кризат а може да т рае до 6
месеци, односно до крајот на март 2021 година.

март 2021
-

На седницат а на Комит етот за операт ивна монетарна политика на Народнат а банка,
одржана на 9 март 2021 година, беше одлучено да се намали основната каматна
ст апка за 0,25 процент ни поени со шт о таа се сведе на нивот о од 1,25%.
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