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Љубе Драган Јолевски 

 

 

ПРЕДИЗВИЦИ И ПЕРСПЕКТИВИ НА ДЕЛОВНИTE МОДЕЛИ НА БАНКИТЕ 

- ОСВРТ НА СЛУЧАЈОТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - 

 
 

- A п с т р а к т - 

 
Во услови на значајна промена на финансиските пазари и опкружувањето, анализата на 

деловните модели на банките претставува битна алатка за подобро разбирање на ризиците на кои 

се изложени банките во нивното работење. Сеопфатната анализа на деловниот модел покажува 

како и на кој начин работи банката, односно како прави профит таа на краток рок. Исто така, оваа 

анализа дава целосна слика за тоа како ќе се развива банката во иднина, под влијание на нејзините 

долгорочните стратешки одлуки и промените во деловното опкружување.  

Основната цел на истражувањето е идентификување на деловните модели на банките и 

утврдување на степенот на нивна успешност и ризичност во банкарските сектори на Република 

Северна Македонија и на земјите од Западен Балкан. Неспорен е фактот дека банките во овие 

земји применуваат традиционално банкарство, со доминација на кредитната активност. Со 

примена на кластер-анализа идентификувани се две групи банки со различни стратегии за 

деловни активности: банки повеќе насочени кон корпоративно кредитирање и банки кои се 

повеќе насочени кон домаќинствата. Притоа, користени се податоци за периодот од 2010 до 2019 

година и врз таа основа е извршена компаративна анализа на перформансите и степенот на 

преземениот ризик во идентификуваните деловни модели. Со анализата се потврди дека банките 

што се повеќе насочени кон кредитирање домаќинства покажуваат подобра успешност и помал 

степен на ризичност. 

Воедно, со примена на емпириски истражувања е направен осврт на влијанието на 

одделни банкарски показатели врз успешноста во работењето на одделните деловни модели. 

Анализата недвосмислено покажа дека покрај традиционалните показатели за перформансите 

(ROA и ROE), банките треба сè повеќе да ги користат показателите RWA (Актива пондерирана 

според ризици) и RoRWA (Поврат на актива пондерирана според ризици) кои во себе го 

инкорпорираат елементот на ризик, овозможувајќи поцелисходно мерење на нивната 

профитабилност. Истражувањето потврди дека RWA има значајно влијание врз сигурноста 

мерена преку Z-индексот и особено, профитабилноста на банките насочени повеќе кон 

кредитирање на корпоративниот сектор.  

Во иднина може да се очекуваат значајни промени во деловните модели на банките, 

првенствено под влијание на здравствената криза, која меѓудругото, ги забрза промените во 

дигитализацијата иницирани од финтек-индустријата. 

 

 

Клучни зборови: банки, кредити, депозити, деловен модел, профитабилност 

 

JEL classification:  C38, G1, G21 
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Ljube Dragan Jolevski  

 

 

 

CHALLENGES AND PERSPECTIVES OF THE BANKS’ BUSINESS MODELS –THE 

CASE OF THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 

 

 

 

- A b s t r a c t - 

 

In conditions of significant change in the financial markets and the environment, the 

analysis of banks business models is an important tool for better understanding of the risks to 

which banks are exposed in their operations. The comprehensive analysis of the business model 

shows how and in what way the bank operates, i.e. makes a profit in the short term.Also, this 

analysis gives a complete picture of how the bank will develop in the future under the influence 

of long-term strategic decisions of the bank and changes in the business environment. 

The main purpose of the research is to identify the business models of banks and 

determine the degree of their success and risk in the banking sectors of the Republic of North 

Macedonia and the Western Balkans. It is an indisputable fact that banks in these countries 

apply traditional banking, with dominance of lending activity. With application of cluster 

analysis were identified two groups of banks with different strategies for business activities: 

banks that are more focused on corporate lending and banks that are more focused at household 

lending. Thereby, data for the period from 2010 to 2019 were used and on that basis a 

comparative analysis of the performance and the level of risk taken in the identified business 

models was performed. The analysis confirmed that banks that are more focused on household 

lending show better performance and lower risk. 

At the same time, with the application of empirical research, a review was made of the 

impact of certain banking indicators on the success of the operation of individual business 

models. The analysis unequivocally showed that in addition to the traditional performance 

indicators (ROA and ROE), banks should increasingly use the RWA (Risk Weighted Assets) 

and RoRWA (Return on Risk Weighted Assets) indicators which incorporate the risk element, 

enabling more accurate measurement of their profitability. The results showed that RWA has a 

significant impact on the reliability measured by the Z-index and especially the profitability of 

banks more focused on lending to the corporate sector. 

Significant changes in the business models of banks can be expected in the future, 

primarily due to the health crisis, which, among other things, accelerated the changes in 

digitalization initiated by the fintech industry. 

 

Keywords: banks, loans, deposits, business model, profitability 

 

JEL classification:  C38, G1, G21 
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ВОВЕД 

 

Напорите за економски развој на секоја земја се залудни без развиен банкарски 

сектор како главен интермедијатор за мобилизација на слободните финансиски средства 

и нивно ефикасно насочување кон инвестиции. Во современи услови, сето ова добива на 

значење, а релевантен пример за тоа се развиените пазарни економии.  

Во своето секојдневно работење банките се изложени на различни видови ризици. 

Впрочем, станува збор за деловни субјекти, а ризиците во банкарското работење се 

извесна појава. Без оглед на присутната аверзија кон ризиците, ниту една банка не може 

целосно да се заштити од појавата на ризици во работењето, ниту пак нив може да ги 

избегне целосно. Оттука, јасно е дека задача на банките не е да ги избегнуваат ризиците, 

туку ефикасно и успешно да управуваат со нив. Имено, соодветното управување со 

ризиците е суштина на успехот или неуспехот што го реализираат банките со своите 

активности. 

Поаѓајќи од фундаменталниот став кон ризиците,банките го дефинираат својот 

деловен модел со цел ефикасно управување со ризиците и остварување севкупни 

позитивни резултати.Во зависност од природата, големината и од сложеноста на 

финансиските активности што ги вршат, банките определуваат на кој начин и со кои 

активности ќе ги остварат посакуваните деловни и финансиски цели, односно го 

избираат деловниот модел. 

Деловните модели се разликуваат според клучните банкарски активности, 

стратегиите за финансирање и ризиците кои ги преземаат. Како и секоја вообичаена 

фирма, банката ја бара својата конкурентска предност во искористување на пристапот до 

одделни ресурси, во достапните пазарни можности, но и во менаџерските вештини. 

Резултатот од овој напор е деловен модел кој нагласува одредени активности за разлика 

од други, а тоа се рефлектира, меѓу останатото и во финансиските извештаи на банката 

и нејзината вредност Токму затоа деловниот модел е од суштински интерес за сите 

заинтересирани страни. Консеквентно, успешното усогласување на достапните 

можности и деловниот модел на банката е основа за здрава и одржлива профитабилност.  

Имајќи го предвид сето претходно, разбирлива е актуелноста за длабинска 

анализа на деловните модели на банките, кои се во насока на потенцираната потреба за 

профитабилно и сигурно работење на банката.  

 

Цел и предмет на истражувањето 

 

Предмет на истражувањето на овој труд е сеопфатно анализирање на деловните 

модели на банките. Правилното определување на активностите во контекст на избраниот 

деловен модел треба да им овозможи на банките донесување соодветни одлуки за 

преземање ризици и воопшто, адекватно управување со нив. Само на тој начин ќе можат 

да се контролираат последиците од преземените ризици во работењето на една банка.  

Оттука, произлегува основната цел на истражувањето: идентификување на 

деловните модели на банките и утврдување на степенот на нивна успешност и ризичност 

во банкарските сектори на Република Северна Македонија и земјите од Западен Балкан. 

Наведените предмет и цел на истражувањето се разграничени според неколку 

аспекти и тоа: предметно, просторно и временски:  

 предметно: опфатени се активностите кои ги димензионираат видовите 

деловни модели, кои имаат директни импликации врз профитабилното и 

солвентно работење на банките; 

 просторно: со истражувањето посебно внимание е посветено на деловните 

модели и нивната успешност на примерот на банките во Република Северна 
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Македонија, при што е извршена и компаративна анализа со деловните модели 

идентификувани во банките во земјите од Западен Балкан, и  

 временски: истражувањето опфаќа временски период од 10 години, односно 

од 2010-2019 година. 

Трудот е поделен во девет тематски подрачја во кои се анализирани одредени 

сегменти од истражуваната материја.  

Во Воведниот дел епрезентирана актуелноста на темата, предметот и целите на 

истражувањето, како и методологијата што е користена при истражувањето. 

Првиот дел е конципиран како преглед на теоретската и емпириската литература 

за истражување на деловните модели на банките. Постојат ограничен број истражувања 

од кои се извлечени релевантни заклучоци за идентификувањето на деловните модели 

кои ги применуваат банките во современи услови.Теоретските анализи се поткрепени со 

емпириски истражувања кои подразбираат развивање соодветни економетриски модели 

во насока на објаснување на критериумите според кои се определуваат видовите деловни 

модели кај банките и нивните резултати, со цел: утврдување на ефикасноста на 

соодветниот деловен модел. Притоа, се елаборирани најрелевантните истражувања во 

врска со деловните модели на банките, независно дали се однесуваат за одредена земја 

или се работи за воопштени заклучоци.  

 Во вториот дел се презентирани теоретските поставки на значењето на 

деловните модели, како и основите на процесот на дефинирање и идентификување на 

деловните модели на банките. 

Во основа, банката најпрвин треба да воспостави одредена појдовна позиција 

преточена во деловна стратегија, во која се елаборирани основните постулати за 

управување со ризиците, во која ќе биде вграден генерален преглед на дијапазонот и 

алокацијата на апетитот за преземање ризик од страна на банката. Врвното раководство 

на банката е одговорно пред акционерите за максимирање на профитот, но исто така, тоа 

е одговорно и пред регулаторните институции, депонентите, како и пред јавноста, за 

обезбедување здрав и сигурен деловен субјект т.е. банка. Определувањето на деловните 

линии и активности, како и деловните цели претставува појдовна премиса, а 

компетентноста и успешноста при раководењето со банката може да биде фактор кој ќе 

генерира компаративна предност. 

Проблемите во управувањето со кредитното портфолио, ликвидносната позиција, 

нискиот степен на профитабилност или користење на капиталот за покривање на 

кредитните загуби, можат да имаат ефект врз намалување на довербата во банката на 

пазарот. Исто така, тие можат да придонесат за зголемување на репутацискиот ризик, а, 

во крајна линија, сето ова може да придонесе депонентите да донесат одлука за 

повлекување на своите депозити или да дојде до зголемување на трошоците на 

финансирање. Затоа, сосема е оправдано да се потенцира зависноста на деловните 

модели со ризиците на кои се изложени банките, како и регулативата и финансиската 

стабилност. 

 Третиот дел е посветен на дефинирање на оценката на профилот на ризичност 

на банките. Независно од називот на моделот, суштината на разните модели е 

идентификување и оценување на степенот на ризичност на банкарската институција не 

само во контекст на нејзината постојна состојба, туку и од аспект на стекнување 

поширока претстава за идните движења и промени кои би можеле да настанат како 

резултат на антиципираното ниво на ризик присутен во банката. 

Оценката на севкупниот профил на ризик е континуиран процес што ги опфаќа 

следните елементи: оценка на деловниот модел, оценка на корпоративното управување, 

оценка на ризиците за капиталната позиција и потребното ниво на капитал (кредитен 

ризик, оперативен ризик и пазарен ризик), оценка на ликвидноста и капиталната позиција 
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на банките.  

Во четвртиот дел е посветено посебно внимание на детална анализа на 

деловниот модел на банките. Овој дел од истражувањето треба да укаже на разбирање на 

тековниот деловен модел на банката и нејзината способност да генерира добивка во 

следните 12 месеци (viability), како и одржливост на деловната и развојната политика на 

банката во период од најмалку 3 години (sustainability). Оваа анализа треба да послужи и 

за идентификување на клучните слабости во работењето кои би имале материјално 

влијание или би довеле до неисполнување на деловните цели на банката во иднина. 

Затоа, таа треба да опфати проценка на деловното опкружување, квантитативна и 

квалитативна анализа на тековниот деловен модел, анализа на идната стратегија и 

финансиските планови на долг рок. 

Во петтиот дел се анализирани структурните особености на банкарските 

системи во Европската Унија. Европските банкарски пазари во изминатите декади минаа 

низ исклучителни промени согледани преку значително намалување на бројот на банки 

како резултат на бранот на окрупнувања и зголемената концентрација во банкарскиот 

сектор. Во ова поглавје се опфатени трендовите во европското банкарство од аспект на 

промената на деловните модели на банките, ориентацијата кон генерирање приходи од 

некаматни извори на приходи и широко распостранетата диверзификација на 

активностите. Перформансите на европското банкарство можат значително да варираат 

од една до друга земја, меѓу останатото и поради различните карактеристики на 

одделните пазари, меѓутоа истакнати се неколку особености што се заеднички за сите 

системи.  

Анализата поместена во шестиот дел претставува согледување на 

макроекономското опкружување и основните карактеристики на земјите од Западен 

Балкан. Банкарските сектори на земјите од Западен Балкан се предложени во 

истражувањето за споредба со македонскиот банкарски сектор од причина што сите 

држави, со исклучок на Албанија, во периодот пред отпочнување на процесите на 

транзиција беа составен дел од заедничката федерација (СФРЈ) и со тоа во нив беа 

валидни постулатите на еден ист економски систем. Дополнително на претходното, сите 

земји сè уште не се дел од Европската Унија. Поаѓајќи од ваквите појдовни основи, во 

рамки на оваа глава направена е анализа на перформансите на банките и нивните деловни 

модели во овие земји.  

Седмиот дел претставува продлабочена анализа на макроекономското 

опкружување и основните карактеристики на банкарскиот сектор во Република Северна 

Македонија.Анализата е спроведена преку истражување на висината и динамиката на 

повеќе индикатори со чија помош треба да се добијат сознанија за преземеното ниво на 

ризици во банкарскиот сектор.При конструкцијата на моделот земени се предвид 

конкретните состојби во нашата земја и карактеристиките на нашиот банкарски сектор. 

Тоа е предуслов за добивање конзистентни резултати. 

Осмиот дел е насочен кон идентификација на видовите деловни модели на 

македонските банки. Неспорен е фактот дека банките применуваат традиционално 

банкарство, односно доминантна е кредитната активност. Меѓутоа, некои банки се 

ориентираат повеќе кон кредитирање на домаќинства, додека други банки доминантно 

го финансираат корпоративниот сектор. При тоа, направена е компаративна анализа на 

перформансите и степенот на преземениот ризик на идентификуваните деловни модели. 

Во деветиот дел од овој труд со примена на емпириски истражувања е направен 

осврт на влијанието на одделни банкарски показатели врз успешноста во работењето на 

банките раздвоени според идентификуваните деловни модели. Во анализата се вклучени 

не само македонските банки, туку и банките од земјите на Западен Балкан, со цел да се 

утврди каде се позиционирани македонските банки наспроти другите банки од регионот.  
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На крајот, во заклучните согледувања се сумирани резултатите од 

истражувањето. Врз нивна основа се конципирани препораки за начинот на кој банките 

и регулаторните тела можат да се справуваат со несаканите последици од влијанието на 

одделни фактори на деловните модели и соодветно на тоа со помош на расположливите 

инструменти да делуваат антиципативно. Придонесот од овој труд се очекува 

дополнително да биде потенциран со оглед на тоа што досега не се објавени истражувања 

од областа на анализа на деловните модели на банките во македонскиот банкарски 

сектор.  

Карактерот, слоевитоста и обемноста на ваквиот вид истражување претпоставува 

реализирање повеќе задачи и посебни цели на истражувањето, кои се разновидни по 

својата природа:  

 направен е преглед на користена литература од истражуваната област;  

 детално се опфатени теоретските аспекти на процесот на утврдување на 

профилот на ризичност на банките;  

 анализирана е улогата на деловниот модел во оценката на вкупниот профил на 

ризичност на банките;  

 спроведено е истражување на факторите кои влијаат врз дефинирањето на 

деловните модели кај банките;  

 утврдени се деловните модели на поголемите банки во земјите од ЕУ; 

 анализирани се тековните состојби на банкарските сектори во нашата и во 

земјите од Западен Балкан;  

 идентификувани и анализирани се деловните модели на банките во 

Македонија и земјите од Западен Балкан;  

 утврдени се факторите кои влијаат врз успешноста на одделните деловни 

модели на банките во Република Северна Македонија и земјите од Западен 

Балкан.  

Поаѓајќи од основните теоретски претпоставки и емпириските истражувања, како 

и искуствата од развиените земји, основните хипотези се дефинирани на следниот начин: 

 Дефинираниот деловен модел влијае врз профитабилната позиција на банката;  

 Дефинираниот деловен модел влијае врз сигурноста и стабилноста на банката.  

Врз основа на двете основни хипотези истражени се посебните хипотези кои 

можат да бидат формулирани на следниов начин: 

 Банките кои се повеќе насочени кон кредитирање на домаќинствата се 

попрофитабилни, отколку банките кои се повеќе насочени кон кредитирање 

на корпоративниот сектор, и 

 Банките кои се повеќе насочени кон кредитирање на домаќинствата се 

изложени на понизок степен на ризичност, отколку банките кои во поголема 

мера се насочени кон кредитирање на корпоративниот сектор.  

 

Методологија на истражувањето 

 

Истражувањето што е реализирано во контекст на изработка на дисертацијата 

поседува неколку карактеристики со кои може да биде оквалификувано како: теоретско 

(интерпретативен карактер), компаративно, квалитативно, квантитативно и современо.  

Истражувањето има карактеристики на теоретско со елементи на 

интерпретативно од причина што тоа третира соодветни теоретски сознанија за 

банкарските сектори и ризиците на кои се тие изложени, со посебно внимание на 

деловните модели на банките. Истражувањето е компаративно затоа што добиените 

податоци се компарираат меѓу повеќе земји (нашата земја и останатите земји од Западен 

Балкан). Карактеристиките на квалитативно истражување произлегуваат од фактот што 
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во трудот се врши теоретска анализа на релевантна документација и литература, но во 

исто време се користат и квантитативни постапки за обработка на податоците. На крај, 

станува збор за современо истражување, затоа што тоа третира проблематика што е 

актуелна во областа на банкарскиот менаџмент, која е поткрепена со најновите 

истражувања и сознанија од современата литература и емпириските истражувања.  

Методолошкиот приод во истражувањето е интегрален, односно применета е 

комбинација од повеќе методи. Поради специфичноста на проучуваната проблематика, 

користени се истражувачки методи кои обезбедуваат квалитетни научни сознанија, како 

што се методите на индукција и на дедукција, компаративниот метод, методот на анализа 

и синтеза, историскиот метод и релевантни статистички и економетриски методи. 

Притоа:  

 Со користење на методот на индукција се добиени сознанија за состојбите, 

динамиката и факторите на промените што ја детерминираат проблематиката 

што е предмет на истражување, а со помош на дедуктивниот метод се 

донесени заклучоци за квантитативните соодноси помеѓу нив и препораките 

за нивното дејство врз целината;  

 Компаративниот метод има најголема примена при анализа на состојбите, 

макроекономските показатели и показателите на банкарските сектори, како и 

нивната динамика и успешноста при примена на различни деловни модели во 

одделни земји;  

 Методот на анализа овозможи набљудуваните појави да се расчленат на 

нивните составни компоненти (содржински и структурно), а потоа врз основа 

на поединечно анализирање на одделните фактори да се добие појасна слика 

за набљудуваната појава. Методот на синтеза беше искористен при 

конципирање на заклучните видувања и подготвување на финалните 

сознанија и препораки;  

 Историскиот метод е применет за извлекување сознанија за трендовите при 

анализа на постојните примарни и секундарни податоци;  

 Во рамки на истражувањето, користени се статистички методи за обработка 

на примарните и секундарните податоци прибрани во функција на самото 

истражување. Воедно, креирани се неопходните економетриски модели за 

продлабочено проучување одделни сегменти од предметната проблематика и 

тестирање на хипотезите.  

 

 

 

  



 

17 

 

Глава 1. ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРАТА 

 

1.1. Историјат на истражувањата за деловните модели на банките 

 

Постојат бројни истражувања кои се однесуваат на одделни аспекти на 

банкарското работење. Така, во значителен број трудови се истражува кредитниот ризик, 

ликвидносниот ризик и неговата поврзаност со профитабилноста, каматниот ризик, 

оперативниот ризик и останатите ризици на кои се изложени банките во своето 

секојдневно работење. Меѓутоа, литературата фокусирана на проучување на деловните 

модели на банките нема долга историја. Имено, релативно мал е бројот на истражувања 

поврзани со систематски квантитативни пристапи за идентификување и анализирање на 

деловните модели на банките.  

Првично, поимот за деловен модел или „стратегиска група“ бил споменат од Хант 

во 1978 година (Roengpitya et al., 2017) и се користел главно во областа на студиите по 

менаџмент. Самиот концепт за деловен модел бил широко прифатен и обработуван во 

литературата за организациски науки (менаџмент) и бизнис, а многу малку во сферата на 

економијата и финансиите. Всушност, во минатото, деловниот модел бил подразбиран 

како стратегија на банките, односно деловни стратегии на банките преточени во 

показатели од билансот на состојбата и билансот на успехот.  

Имајќи го предвид претходното, можат да се издвојат поголем број истражувања 

од областа на стратегискиот менаџмент (како на пример, Porter, 1996, Zott et al., 2011), 

кои разликуваат две различни, иако интегрирани прашања за избор на стратегија:  

 прво, корпоративната стратегија треба да даде одговор на прашањето за тоа 

каде треба да се натпреварува фирмата и 

 второ, стратегијата треба да го идентификува начинот како да се постигне 

компаративна предност во бизнисот, вклучувајќи економски параметри (цена, 

контрола на трошоци, преземање ризик, технологија и слично). 

Според тоа, деловниот модел може да се дефинира како конкретен избор што 

произлегува од актуелната комбинација на корпоративните/деловните стратегии 

(Mottura, 2011). Osterwalder (2004) го анализира деловниот модел на банките како 

синоним на стратегиски менаџмент на банката, кој влијае на преземениот ризик, 

профитабилноста и сигурноста на банките. Wirtz et al (2016) сметаат дека терминот 

стратегиски менаџмент бара дополнителни истражувања, посебно во однос на врската 

помеѓу концептот на деловни модели и други области во работењето, вклучително и 

стратегијата.Casadesus-Masanell & Ricart (2010) сметаат дека деловниот модел е директен 

резултат на реализација на стратегијата на банката. Massa et al (2017) обработуваат три 

групи толкувања на значењето и функцијата на „деловните модели“ кои се произлезени 

од литературата за менаџмент: (1) деловни модели како атрибути на реални фирми, (2) 

деловни модели како когнитивни/јазични шеми и (3) деловни модели како формални 

концептуални претстави за тоа како функционира бизнисот. 

За да се објаснат разликите што постојат во перформансите помеѓу фирмите во 

рамките на еден сектор кои применуваат слични стратегии во работењето, бил воведен 

концептот на „бариери за мобилност“ (Caves и Porter 1977). Истражувањата за посебни 

стратегии во банкарството, а со тоа и посебни деловни модели, се опфатени со варијабли 

што се однесуваат на управувањето со банките, како што се: долгорочните извори на 

финансирањето, структурата на активата, капитализацијата и диверзификацијата. Со 

оглед на тоа дека самиот збор стратегија упатува на некаков долг рок, 

идентификацијата на стратегијата на банките бара употреба на повеќе варијабли со кои 

би се определиле можните стратегии. Во тој контекст, употребата на податоци од 
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финансиските извештаи, билансите на состојба и билансите на успех, има долга историја 

во банкарската литература (Amel и Rhoades,1988; DeSarbo и Grewal,2008; Mehra, 1996; 

Reger и Huff ,1993; Tywoniak et al., 2007). Низа автори користат одредени критериуми за 

да се утврдат разликите помеѓу одделните стратегиски групи. Така, DeSarbo и Grewal 

(2008) вклучуваат перформанси, ефикасност и големина на финансискиот резултат, а 

Halaj и Zochowski (2009) вклучуваат индикатори за ризик (нивото на нефункционални 

кредити), тврдејќи дека тие овозможуваат позиционирање на банките според стапката на 

поврат на капиталот, што како идеја е особено важна за банкарскиот сектор. Во 

литературата, генерално, се сретнуваат истражувања за улогата на деловните модели 

само со фокусирање на одделни позиции од активата и пасивата (Erins и Erina, 2013), но 

и трудови кои се фокусираат на врската помеѓу изворите на приходи на банките и 

нивната профитабилност.  

Интересот за анализа на деловните модели на банките и нивното поставување во 

фокусот на економетриските истражувања е особено забележлив по глобалната 

економска и финансиска криза 2007/2008 со цел да се унапреди економската анализа за 

однесувањето на банките. Така, во периодот од 2012 до 2017 година значително се 

зголемува бројот на научни трудови во кои предмет на анализа се деловните модели на 

банките од различни аспекти, при што во исто време се променил и фокусот на интерес 

и тоа од прашања воопшто за стратешкиот менаџмент кон прашања во делот на 

управувањето со ризиците. Според истражувањето на Goncharenko (2020), во 2017 

година бројот на научни трудови што се занимаваат со деловните модели на банките се 

зголемил за 148% споредено со 2012 година, при што најголем број истражувачи кои се 

занимаваат со проучување на деловните модели на банките потекнуваат од Америка, 

Велика Британија и Индија.  

Во 2018 и 2019 година рапидно е зголемен бројот на научни трудови од оваа 

област. Притоа, трендот на развој на информатичките системи, новите канали на 

продажба (е-банкарство, мобилно банкарство и сл.) и интерните правила во 

управувањето со деловните процеси стануваат значаен дел од анализата на деловните 

модели на банките, Всушност, технологијата, финтек-индустријата, е-продажбата, 

иновативноста и конкуренцијата стануваат важен дел од деловните модели на банките и 

ја зголемуваат заинтересираноста на авторите за нивно истражување. Goncharenko 

заклучува дека клучот за лидерство и иновативност во банкарството е балансот помеѓу 

триаголникот: профитабилност – ризик – стабилност, од една страна и информатичката 

технологија од друга страна. 

Конечно, како позначајни трудови кои започнуваат да ги анализираат деловните 

модели во одделни банки, односно нивно идентификување и проценка на ефикасноста 

можат да се наведат следниве: Ayadi et al (2011, 2014, 2016, 2019), Ayadi и de Groen 

(2014), Farne и Vouldis (2017), Margaerts и Vennet (2016), Brighi и Venturelli (2016), 

Bonaccorsi di Patti и Palazzo (2018), De Meo et al (2016), Roengpitya et al (2017), Halaj и 

Zochowski ECB Working Paper 2070 (2017), Venturelli et al (2020), ЕBА (2018), BIS (2017). 

 

1.2. Истражувања за идентификација на деловните модели на банките 

 

Ayadi et al (2011) се пионери во анализата на деловните модели. Тие прават 

првичен обид да се идентификуваат деловните модели на 26 европски банкарски 

институции и да се процени нивната ефикасност за периодот помеѓу 2006 и 2009 година. 

Анализата се засновала на користење податоци од билансот на состојба, врз основа на 

кои се идентификувани три деловни модели: банкарство на мало, инвестициски банки и 

деловен модел на големо. Резултатите покажале дека моделот на банкарство на мало 

поминал подобро во периодот на кризата од аспект на перформансите во споредба со 
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другите идентификувани деловни модели, кај кои е регистрирано многу поризично 

однесување пред и за време на годините на финансиската криза. Анализата на деловните 

модели, исто така, покажала дека регулаторните барања од Базелските стандарди не се 

соодветни за сите деловни банкарски модели. 

Во наредното истражување (2012 година), истите автори ги расветлуваат 

ограничувањата во однос на пресметката на показателот Базел Tier 1 и системот на 

пондери на ризик за активата според Базелските стандарди II. Во ова истражување, тие 

не само што препорачуваат вклучување пресметка на законски обврзувачкиот 

коефициент на левериџ за справување со регулаторните ограничувања, туку го 

застапуваат мислењето дека регулаторните барања во однос на капиталот, ликвидноста 

и левериџот треба да се прилагодат на деловните модели на банките за да се обезбеди 

подобра усогласеност со преземените ризици во контекст на различните деловни модели 

на банките. Авторите, исто така, предлагаат годишно следење на деловните модели на 

банките за подобро разбирање на нивната еволуција во макро- и микро-економски 

услови.  

Наведените автори ја продолжуваат анализата на деловните модели на банките со 

зголемување на бројот на банки во примерокот и со унапредување на методологијата. 

Така, Ayadi и De Groen (2014) го зголемуваат примерокот, најнапред вклучувајќи 147 

европски банки, а потоа проширувајќи го опфатот на 1126 банки во Европа. На овој 

начин во истражувањето се вклучени 80% од вкупните средства на ЕУ-банките, со база 

на податоци на банки со различна големина и сопственичка структура. Врз основа на 

ваквото истражување биле идентификувани четири вида деловни модели и тоа: 

инвестициски банки (188 банки), корпоративни банки (145 банки), диверзифицирани 

ритејл банки (303 банки) и ритејл банки (490 банки). Авторите прават разлика помеѓу 

„активности“ (кои го одредуваат деловниот модел на банките) и „резултати“ (измерени 

со показатели за профитабилност, структура на активата и пасивата, профил на 

ризичност и стабилност на најголемите и најзначајните банкарски институции). Тие 

заклучуваат дека деловните модели со посилен фокус на традиционалното банкарство се 

поцврсто идентификувани од моделите кај кои во поголема мера доминираат активности 

на пазарот на капитал. Исти заклучоци добиваат и Farne и Vouldis (2017). Тие ги 

анализираат деловните модели на 365 банки во евро-зоната, користејќи податоци од 

билансите на состојба групирани по сметководствени портфолија, инструменти и 

производи. 

Erins и Erina (2013) ги анализираат деловните модели што ги користат петте 

најголеми банки кои работат во секоја одделна земја од Централна и Источна Европа 

(ЦИЕ) во периодот од 2006 до 2011 година. Со користење дескриптивна статистика за 

утврдување на составните компоненти на кластерот, тие разликуваат четири различни 

типа деловни модели: банки на големо, инвестициски банки, банки на мало (ритеjл) и 

универзални банки. Врз основа на анализа на нивните податоци (стапката на поврат на 

активата и стапката на поврат на капиталот), авторите заклучуваат дека поголемиот дел 

од банките во примерокот се универзални банки. 

Tomkus (2014) врши анализа на 63 европски и американски банки во периодот од 

2007 до 2012 година. Во трудот се идентификувани три карактеристични деловни 

модели: деловен модел за универзално банкарство ориентиран кон големо, деловен 

модел за банкарство на мало и деловен модел на инвестициско банкарство. Студијата 

обезбедува докази дека банките ги менуваат своите деловни модели како реакција на 

променливите макроекономски средини. Исто така, миграциите на банките низ 

деловните модели е феномен поврзан со значајни настани на финансиските пазари.  

Подеднакво на претходното, Roengpitya et al (2014 година) ги идентификуваат 

видовите деловни модели со имплементација на методот на кластерирање на податоците 
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од билансот на состојба кај 222 меѓународни банки во периодот 2005 - 2013 година. 

Опфатени се 34 земји од Европа, Северна Америка, Азија, Океанија и економиите во 

развој. Студијата идентификува три деловни модели: банки финансирани од населението 

(малопродажба), комерцијални банки финансирани од големо и банки насочени кон 

пазарите на капитал. Тие констатираат дека банките кои се занимаваат главно со 

комерцијални активности имаат пониски трошоци и постабилен профит од оние кои се 

повеќе вклучени во активностите на пазарот на капитал. Исто така, авторите заклучуваат 

дека банките финансирани главно од население кои се занимаваат со традиционални 

активности се здобиле со популарност во текот на изминатите неколку години, токму 

заради нивните постојани и стабилни перформанси.  

Cernov и Urbano (2018) користат податоци од билансот на состојба и квалитативни 

варијабли за да ги идентификуваат деловните модели на погрануларен начин. Иако овој 

пристап е поблизок до регулаторниот начин на оценка на деловните модели, 

недостатокот на јавно обелоденети квалитативни податоци упатува на потешкотии и 

субјективност во оценувањето.  

Ayadi et al (2016) продолжуваат да ги анализираат деловните модели на банките 

и во 2016 година го прошируваат истражувањето на 2542 банки од 32 европски земји, 

опфаќајќи притоа повеќе од 95% од вкупните средства на банките во Европската Унија 

плус земјите-потписнички на договорот за асоцијација на Европската слободна трговија 

(European Free Trade Association- EFTA)1 за периодот од 2005 до 2014 година со 

пресметка на 13040 годишни опсервации на банките. Во анализата ја вклучуваат 

различноста во големината на банките и сопственичките структури во европските земји 

и прават обид да го идентификуваат однесувањето на секој деловен модел во услови на 

кризна ситуација. Анализата во 2017 година е проширена со вклучување банки од САД 

и Канада (Ayadi et al., 2017). Најновото нивно истражување од 2019 година го 

прошируваат на идентификација на деловните банки на 3287 банкарски групи и нивни 

подружници во Европската економска област (ЕЕА) и Швајцарија. Примерокот покрива 

повеќе од 95% од активата на банкарскиот сектор во Европската економска област.2 

Jociene (2015) се обидува да ги идентификува деловните модели усвоени од девет 

подружници на скандинавските банки кои работат во балтичките земји (Естонија, 

Латвија и Литванија). Базата на податоци опфаќа индикатори на девет банки кои го 

покриваат периодот од 2006 до 2014 година. Користената методологија е комбинација на 

корелациона анализа и едноставна линеарна регресија. Авторите ги извлекуваат главните 

карактеристики на банките: банки на мало кои работат во една јурисдикција, во 

зависност од одлуките донесени од страна на матичните банки, аверзија кон преземање 

ризик, посилен фокус на приходи од камата и висока ефикасност, ориентација кон 

сигурност, просечна профитабилност со негативен тренд за иднината. 

Venturelli et al (2020) се фокусираат на идентификација на деловните модели на 

примерок од 45 котирани европски банкарски групи (со вкупна вредност на активата 

поголема од 50 милијарди долари) од 14 земји во периодот од 2006 до 2015 година врз 

основа на вредностите на главните компоненти на приходот. Притоа, овој пристап се 

разликува од останатите затоа што не користи сметководствени податоци од 

финансиските извештаи, туку се користи пазарната вредност на варијаблите, со 

образложение дека се работи за напреден (forward–looking) пристап и со негова помош 

можат подобро да се идентификуваат идните перформанси и ризици што произлегуваат 

од различни деловни модели.  

 

                                                           
1Исланд, Лихтенштајн, Норвешка и Швајцарија.  
2Резултатите од ова истражување се презентирани во дел 5 од овој труд. 
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1.3. Истражувања за профитабилноста на идентификуваните деловни модели 

 

Во литературата се среќаваат трудови кои ја истражуваат поврзаноста на 

различните видови деловни модели на европските банки со нивната профитабилност. На 

пример, Mergaerts и Vennet (2016) вршат истражување на влијанието на деловните 

модели на банките врз нивните долгорочни перформанси, користејќи податоци од 505 

банки од 30 европски земји во периодот од 1998 до 2013 година. Поаѓајќи од тоа дека 

постои широк пејзаж на деловни модели во европскиот банкарски сектор, врз база на 

фактор-анализа тие идентификуваат два битни деловни модели на банки и тоа ритејл 

(retail) и диверзифицирани (diversification), односно банки со пониско учество на 

кредитите. Варијаблите кои ги употребуваат за да ги идентификуваат групите деловни 

модели се: структурата на активата и пасивата, структурата на приходите и на капиталот. 

Авторите го продолжуваат истражувањето со влијанието на деловните модели врз 

остварувањата (резултатите) употребувајќи четири индикатори: стапката на поврат на 

капиталот (ROE), стапката на поврат на активата (ROA), нето каматната маргина (NIM) 

и стабилноста мерена преку Z-score. Мотивацијата за ова истражување се наоѓа во тоа 

што некои навидум успешни деловни модели се покажале кревки за време на 

финансиската криза. Со истражувањето се заклучува дека деловните модели со ритеил 

активности се карактеризираат со повисока профитабилност и стабилност на долг рок. 

Овие заклучоци се во прилог на фактот дека во посткризниот период банките се 

рефокусираа кон традиционални активности. Банките со диверзифицирани деловни 

модели се исто профитабилни, но во поголема мера се подложни на стресни состојби, 

односно тие се помалку стабилни.  

Три години по нивното прво истражување, Roengpitya, Tarashev, Tsatsaronis и 

Villegas (2017) продолжуваат со анализата применувајќи слична методологија врз основа 

на панел од 178 банки во 34 земји за периодот 2005-2015 година. Користејќи варијабли 

за идентификување на деловните модели и на страната на активата и на страната на 

пасивата од билансот на состојба на банките, тие идентификуваат четири вида деловни 

модели. Два модели се алтернативни верзии на комерцијален банкарски модел, од кои 

еден главно се заснова на ритејл-извори на финансирање (големо учество на депозити на 

мало и кредити за население) и еден на корпоративен модел финансиран од население и 

од корпоративни клиенти. Третиот е деловен модел во кој банките се определиле за 

активности на тргување, односно големо учество на хартии од вредност и значителна 

зависност од финансирање на големо (во нивните биланси доминираат поголеми 

портфолија на хартии од вредност). Четвртиот модел е универзален и тој ги инкорпорира 

карактеристиките на другите три деловни модели.  

Двата модела на комерцијално банкарство покажуваат пониски стапки на 

оперативна ефикасност, мерена преку показателот ,,Cost to income“ и постабилен поврат 

на капиталот од моделот на тргување. Авторите заклучуваат дека во анализираниот 

период, поконкретно по кризата, се забележува тренд на промена на деловните модели 

на банките со поголема насоченост кон зголемување на финансирањето на ритејл-

банкарството. При тоа, банките кои се ориентирале кон ритејл-активности забележале 

зголемување на нивниот поврат на капиталот за 2,5 процентни поени во просек во однос 

на оние банки кои не го промениле овој деловен модел. Спротивно на тоа, 

перформансите на банките кои се преориентирале кон корпоративен модел во просек се 

влошиле за 5 процентни поени. Оттука, авторите заклучуваат дека транзицијата на видот 

на деловниот модел на банките влијае врз остварувањето на перформансите на банките. 

Di Fabio (2019) во своето истражување го поставува прашањето дали деловниот 

модел влијае на генерирање на приходите на банките, при што разгледува две 
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конкурентни перспективи, опортунистичка и перспектива за подобрување на 

информациите. За анализата користи примерок од 198 банки (820 набљудувања по 

година) од 27 европски земји во временска рамка од 2004 до 2015 година. Авторот смета 

дека европските банки се погодни за истражување, затоа што работат во единствен 

амбиент од аспект на регулација на банкарските активности, со што се избегнуваат 

суштинските разлики меѓу земјите во однос на ограничувањата и регулативата за нивно 

работење. Со помош на анализа на кластери извршена врз банките, тој индивидуализирал 

три деловни модели на банките и тоа: ритејл-банки, пазарно ориентирани банки и 

диверзифицирани ритејл-банки. Резултатите од мултиваријантните регресии покажале 

дека ритејл- банките генерираат повеќе приход во споредба со другите деловни модели, 

што, меѓу другото, е во согласност со поголемиот пристап до информации. Исто така, 

резултатите покажуваат дека комплементарноста помеѓу функцијата за ревизија и 

прудентниот надзор е позитивно поврзана со прилагодување на приходот од страна на 

банките ориентирани кон пазарот.  

Постојната литература не дава униформна слика за начинот на оценување на 

деловните модели на банките (Klang et al, 2014), но постои консензус околу идејата дека 

деловниот модел има вредност на корпоративно ниво и дава корисeн поглед за разбирање 

на тоа што работат банките и како го работат тоа што е во нивни интерес (Zott et al, 2011). 

Liu и Ryan (1995, 2006) фокусирајќи се на банкарскиот сектор, ја анализираат 

поврзаноста на различните видови деловни модели со менаџирањето на заработката. 

Според нив, структурата на кредитното портфолио овозможува да се утврди способноста 

на раководството на една банка да управува со издвојувањето соодветна исправка на 

вредност за кредитното портфолио. Потрошувачките кредити, односно кредити на 

физички лица, се похомогени и генерално исправката за нив се определува на 

статистичка основа, додека кредитите на корпоративниот сектор имаат поголема 

хетерогеност и утврдувањето на исправката е врз основа на проценка и со индивидуален 

пристап. Ова им овозможува на менаџерите на банката полесно да манипулираат со 

процентот на исправка на вредност. Оваа констатација ја потврдуваат и Dagher и 

Kazimov (2015), дополнувајќи дека различноста во структурата на финансирање 

подразбира различен квалитет на заработката, а показателот за учеството на депозитите 

во вкупните обврски е поврзан со помала волатилност во однос на управувањето со 

заработката преку дискреционо издвојување на потребната исправка на вредност за 

кредитното портфолио.  

Управувањето со средствата и обврските како целина ја отсликува стратегијата на 

раководството за начинот на кој банката создава вредност за клиентите (Massa et al, 2017) 

и е инхерентно поврзана со структурата на трошоците и приходите на банката и со 

широкиот опсег на субјекти кои комуницираат со банката, а се вклучени во одржливоста 

на деловниот модел на банката со текот на времето (Zot et al, 2011). Тие субјекти се 

штедачите во банката, депонентите од корпоративниот сектор, финансиерите на големо 

кои имаат различни интереси за следење на заработката на банките и за проценка на 

стабилноста на банката (Barthи Landsman, 2010; Acharya и Ryan, 2016). Соодветно на тоа, 

комбинацијата на варијабилност на заработката и ризичноста што ги карактеризираат 

деловните модели и очекувањата на субјектите што се вклучени во работењето на 

банката создаваат посебни стимулации за менаџерите за нивно вклучување во 

генерирање на приходите. 

Од една страна, во пазарно ориентираните деловни модели на банките менаџерите 

треба да преземаат активности за да ја намалат нестабилноста на заработувачката, 

бидејќи кај овие банки најзначаен извор на приход е некаматоносниот приход, што е 

обично нестабилен (Baele et al., 2007; Kohler, 2015 година). Дополнително, одредени 

форми на кредитирање на големите корпоративни клиенти, како што се, на пример, 
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договори за откуп (repurchase agreements) за кои пишуваат Gorton и Metrick (2012 

година), им даваат на клиентите ограничени можности за испитување на практиките на 

финансиско известување на банките (Jin et al, 2018).Овој слаб мониторинг остава простор 

за манипулирање со заработката за да се исполнат некои други ограничувања на 

ковенантите поставени со одредени видови големи позајмици, како што се 

субординираните кредити (Goyal, 2005). 

Од друга страна, ритејл-банките финансирани главно со депозити од населението 

покажуваат повисок квалитет на заработка, отколку банките кои главно се потпираат на 

средства на големо (Jin et al, 2018). Навистина, и покрај ограничените финансиски 

вештини на ритејл депонентите - населението (Мacey и Мiller, 1988; Demirgucи Huizinga, 

2004) и нивните ограничени ресурси за да влијаат на однесувањето на банките, банките 

финансирани од депозитите на населението се помалку стимулирани да управуваат со 

заработката, бидејќи тие се генерално поблиску до штедачите, овозможувајќи им лесно 

да го проценат ризикот (Loutskina и Strahan, 2011) и да добијат правилни информации. 

Банките финансирани со депозити можат дополнително да ја подобрат стабилноста на 

заработката преку диверзифицирање на страната на активата за да се балансираат 

приходите од камати со оние кои не се од каматоносна природа (Stiroh, 2004; Kohler, 

2012). Сумирано, врз основа на овие размислувања, може да се каже дека банките кои се 

карактеризираат со традиционално финансирање и диверзификација на приходите се 

подобро информирани и покажуваат поголема предвидливост на протокот на пари. 

Студиите меѓу одделни земји покажуваат дека некои деловни модели се 

попрофитабилни од другите, но резултатите зависат од истражуваниот период и од 

анализираната земја. Ограничување на овие анализи е тоа што тие не ги земаат предвид 

макроекономските услови, кога се споредуваат банките со различни деловни модели. 

Различните макроекономски услови во одделни земји имаат влијание врз работењето на 

банките, а со тоа и врз деловните модели на банките. Bonaccorsi di Patti и Palazzo (2018) 

истражуваат како профитабилноста на банките со различни деловни модели била под 

влијание на макроекономските услови. Тие користат панел од повеќе од 221 европска 

банка од 28-те земји членки на ЕУ за периодот 2006-2016 со вкупна актива од 28,9 

трилиони евра, што претставува 87% од активата на ЕУ-кредитните 

институции.3Најнапред ја применуваат анализата на кластери и ги делат банките според 

три деловни модели. Профитабилноста на банката е мерена со добивката пред 

оданочување поделена со вкупните средства на крајот на годината (ROA пред 

оданочување). Во анализата ги вклучуваат и главните компоненти на нето-приходот за 

да ги испитаат каналите преку кои макроекономските променливи влијаат на 

профитабилноста и тоа: нето-каматната маргина, нето-приходите од провизии и 

надоместоци, приходите од тргување, оперативните трошоци и исправката на вредноста 

на кредитите. За да се контролира хетерогеноста на банките, авторите ги конструираат 

варијаблите на ниво на банка: логаритам на вкупните средства за мерење на големината 

на банката, учество на кредитите во активата, учество на депозитите на населението во 

активата, учество на паричните средства во вкупната актива и показателот за капиталот 

тиер 1. Потоа, со примена на регресивна анализа, заклучуваат дека профитабилноста на 

банките е под влијание на макроекономските услови и тоа така што таа е позитивно 

поврзана со кредитниот раст и нивото и движење на каматните стапки. Растот на 

реалниот БДП и кредитниот раст имаат позитивно и значајно влијание врз 

профитабилноста на банките, но нивото на каматната стапка на краткорочните 

побарувања е статистички незначајно. Второ, постојат значителни разлики во 

                                                           
3Вклучуваат и банки од земји што влегоа во ЕУ по 2006 година, како Бугарија, Романија и 

Хрватска. 
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чувствителноста на профитабилноста кон растот на БДП помеѓу деловните модели на 

банките, но нема статистички значајна разлика за другите макроекономски варијабли. 

Особено, банките со посилна ориентација кон кредитирање (високо учество на кредити 

во активата) имаат поголема чувствителност на растот на БДП отколку банките кои 

повеќе инвестираат во хартии од вредност. Трето, растот на БДП влијае на 

профитабилноста на банките ориентирани кон кредитирање преку оперативните 

приходи и намалување на активата; за овие банки, исправките на вредноста на кредитите 

реагираат повеќе на деловниот циклус отколку оние на хартиите од вредност. Тие 

заклучуваат дека деловниот модел е релевантна димензија што треба да се земе предвид 

при проучувањето на врската помеѓу макроекономските услови и профитабилноста и тоа 

не само при анализа на детерминантите на набљудуваната динамика, туку и за целите на 

предвидувањето. 

 

1.4. Истражувања за ризичноста на идентификуваните деловни модели 

 

Одделните истражувачи на наведената проблематика применуваат анализа на 

концептите на деловни модели во банкарскиот сектор на различни начини и од различни 

аспекти. Halaj и Zochowski (2017) вршат истражување на 147 европски банки, кои ги 

групираат според шест димензии (кредити, средства за тргување, обврски кон други 

банки, депозити на клиенти, обврски и деривативни изложености). Притоа, 

идентификувале четири различни деловни модели: традиционално комерцијални, 

сложени комерцијални, финансирани од ритејл и холдинг инвестициски банки. 

Наведуваат дека диверзификацијата е важна за банките, бидејќи им помага да ги намалат 

нивните поединечни ризици. Нивните резултати покажуваат дека ризикот кај 

инвестицискиот модел е тешко да се идентификува поради високото ниво на 

вонбилансни активности и деривати кои не се евидентирани во регулаторниот капитал и 

оттука произлегува дека овој модел е најризичен. Во овој контекст, оценуваат дека 

традиционалните банки се помалку ризични од нетрадиционалните банки.  

Curi et al.(2015) утврдиле оптимален деловен модел на странски банки кои работат 

во финансискиот центар на Луксембург, пред и по финансиската криза од 2007/2008 

година. За таа цел, трудот ја истражува диверзификацијата на странските банки преку 

нивниот микс на средства, финансирање и приход. Методологијата е комбинација на 

непараметарски тестови, анализа на податоци и регресија. Резултатите укажуваат дека 

многу битна улога во определувањето на ефикасноста на деловниот модел има правниот 

и организацискиот статус на банката, односно дали станува збор за подружница или 

филијала. 

Grossman и Scholz (2019) мотивирани од фактот дека регулативата која се 

однесува на ликвидноста на банките во согласност со пилар 1 од Базелската рамка при 

пресметка на стапката на адекватност на капиталот не ги зема предвид преземените 

ризици,спровеле истражување поврзано со долгорочните трошоци за финансирање од 

аспект на различните деловни модели на банките со примена на value –Liquiduty-at-riskна 

118 европски банки за ритејл, трговија на големо и тргување со хартии од вредност (retail, 

wholesale, и trading banks). Од истражувањето заклучуваат дека ритејл -банките носат 

значително пониски ризици на трошоци за финансирање од банките на големо и банките 

за тргување. Како резултат на тоа, авторите препорачуваат прудентната регулатива да го 

земе предвид ризикот од трошоците, што игра улога во финансирањето и 

диверзификацијата на банкарскиот сектор.Тие се надоврзуваат на истражувањето на 

Diamond и Dybvig(1983) кои оценуваат дека ритејл-банките од една страна имаат високо 

учество на депозити (кои се осигурени од државата), а од друга страна имаат пониски 

трошоци на финансирање, поради што се помалку изложени на ликвидносен ризик. 
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Kohler (2015) го анализира влијанието на деловните модели врз стабилноста на 

банкарскиот сектор во 15 земји од ЕУ за периодот помеѓу 2002 и 2011 година. Деловните 

модели на банките ги идентификува според учеството на некаматните приходи во 

вкупните приходи од работењето и учеството на недепозитното финансирање во 

вкупните обврски. Тој во примерокот ги вклучува и банките кои не котираат на берзата 

(non listed), бидејќи се работи за банки кои во поголема мера се ориентирани кон 

деловниот модел на банкарство на мало (ритејл). Банките ориентирани кон ритејл се 

обично помали, со фокус на кредитирање и примање депозити од домаќинствата и од 

малите и средните претпријатија. Овие банки биле многу помалку погодени од 

финансиската криза од 2007/2008 година, отколку инвестициските банки, бидејќи 

повеќето од нивните активности биле финансирани од депозити на клиенти, кои беа 

постабилни за време на кризата. За разлика од нив, банките ориентирани кон 

инвестициско банкарство најголем дел од своите активности ги финансираат на пазарите 

на големо и генерираат голем дел од своите приходи од нетрадиционални активности. 

Авторот заклучува дека ритејл ориентираните банки ќе бидат постабилни и 

попрофитабилни доколку го зголемат учеството на некаматните приходи, односно 

доколку генерираат приходи од нетрадиционални активности, бидејќи тоа ги прави 

помалку зависни од приходите од камати и ја подобрува диверзификацијата на 

приходите и ризикот. Но, истовремено, тие ќе бидат помалку стабилни, ако го зголемат 

финансирањето со недепозитни извори.  

За разлика од претходните тврдења, инвестициските банки, се изложени на 

повисок ризик. Поради нивниот деловен модел, тие имаат големо учество на 

некаматоносни приходи, што може да ги ограничи придобивките од понатамошно 

диверзифицирање во недепозитни извори на средства и приходи од камати. Некаматните 

приходи кои ги остваруваат инвестициските банки се обично понестабилни, бидејќи се 

тесно поврзани со проценката (евалуацијата) на пазарот. Ова укажува на тоа дека 

карактеристиките на ризик кај овие два вида активности се фундаментално различни 

(DeYoung и Torna, 2013). Заради овие разлики, ритејл -банките можат да бидат погодени 

на различен начин отколку инвестициските банки. Исто така, активностите што ги 

преземаат банките за генерирање каматни приходи можат значително да се разликуваат 

помеѓу ритејл-банките и инвестициските банки, што од своја страна може да влијае на 

профилот на ризичност и приносот на банките.  

Ритејл-банките се помалку зависни од некаматоносните приходи, што се многу 

поволатилни за време на криза. Иако ова ги прави постабилни во услови на финансиска 

криза, нивната ориентација кон ритејл и доминантната улога на кредитирањето може да 

ги направи помалку стабилни, како резултат на економскиот пад и влошувањето на 

квалитетот на кредитите. Уште повеќе, како резултат на експанзивната монетарна 

политика во овој период, каматните стапки покажаа значителен пад и се намалија нето-

каматните маргини. Затоа, ритејл-банките кои главно се потпираат на каматни приходи 

се особено погодени од вакво намалување. 

Hryckiewicz и Kozlowski (2016) ја анализираат хетерогеноста помеѓу различни 

деловни стратегии што ги применуваат системски важни банки во 65 земји во периодот 

од 2000 до 2012 година. Тие идентификуваат деловни модели кои се состојат од различни 

комбинации на средства и извори на финансирање на банките. Понатаму, спроведуваат 

проценка како различните стратегии влијаеја на профитабилноста на банките и профилот 

на ризичност пред кризата како и нивното влијание на хипотекарната криза. Авторите 

заклучуваат дека за време на хипотекарната криза, инвестицискиот модел на банки 

индицира најнизок индивидуален ризик и највисок системски ризик истовремено. 

Според тоа, сметаат дека структурата на изворите на финансирање е одговорна за 

системскиот ефект на хипотекарната криза. Земјите со системски значајни банки кои се 
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засноваат на инвестициски активности имаат поголемо, но краткотрајно намалување на 

брутодомашниот производ, кога се споредуваат со земји во кои банките се со 

доминантно традиционални банкарски активности. 

 

1.5. Истражувања за поврзаноста на деловните модели со иновациите 

 

Некои автори ги објаснуваат меѓусебните врски на развојот на технологијата и 

прилагодувањето на деловниот модел на тие промени. Истражувајќи ги условите под кои 

технологијата може успешно да биде усвоена од страна на една фирма, Chesbrough (2010) 

става акцент на функциите кои се извршуваат со деловниот модел: развивање предлог-

план, утврдување на соодветниот сегмент на пазарот и механизмот за генерирање 

приходи, проценка на структурата на трошоците, проценка на позицијата на фирмата на 

пазарот, идентификување на конкурентите и формулирање на стратегијата за 

конкурентност. Baden-Fuller и Haefliger (2013) ја нагласуваат интеракцијата помеѓу 

технолошката иновација и деловниот модел, а Achtenhagen et al (2013) истакнуваат дека 

деловниот модел треба да се прилагодува со текот на времето, со цел фирмата да создава 

трајни вредности. Оттука, придонесите на овие трудови се огледа во објаснувањето на 

дилемата како компанијата успева да создава вредност при интеракции со своите 

потрошувачи, добавувачи и регулатори (под претпоставка дека компанијата е регулиран 

субјект). 

International Integrated Reporting Council (2019) има спроведено истражување 

според кое, банките речиси без исклучоци веруваат дека во креирањето на нивната 

стратегија и долгорочна одржливост значајно место имаат иновациите. Истовремено, тие 

сметаат дека зголемените очекувања и барања на клиентите, нема да можат во целост да 

бидат задоволени од страна на банките со традиционален модел на работење. Банките 

кои не ги следат иновациите во развојот на нови финансиски услуги за клиентите, се 

изложуваат на ризик од „губење“ на клиентите и нивно привлекување од страна на 

новите финтек-компании, кои себе се перцепираат како перспективно технолошка 

алтернатива на банките. 

Omarini (2018) смета дека постојат две насоки на развој на деловниот модел на 

банките:  

 првата се однесува на интензивната дигитализација, при што со развој на нови 

услуги ќе бидат задоволени променливите и специфични барања на клиентите;  

 втората насока засега не е толку видлива, затоа што се очекува дека 

благодарејќи на економијата од обем, банките и другите финансиски 

небанкарски институции можат да се интегрираат во нови деловни модели 

насочени кон клиентите, а не кон тоа што банките и финтек компаниите можат 

да го понудат на пазарот. 

Chen et al (2017) пак заклучуваат дека банките ќе се натпреваруваат во поглед на 

технолошкото ниво, односно технологиите ќе бидат показател на конкурентноста на 

банките. Doderlein (2018) наведува дека банките направиле мали промени во последните 

50 години во нивните деловни модели, за разлика од потребите и барањата на клиентите 

кои значително се промениле, пред сè како резултат на регулаторните промени што 

овозможуваат пристап до банкарските информации на трети лица - даватели на 

финансиски услуги. Покрај тоа, тој нагласува дека PSD 2 го отвора патот на клиентите 

до поголем избор на финансиски услуги. 
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* 

* * 

 

Во Македонија се среќаваат бројни истражувања за профитабилноста на банките, 

како и за детерминантите на профитабилноста и успешноста на банките во нашиот 

банкарски сектор (Curak, Poposki и Pepur, 2011; Попоска и Трпкоски, 2013; Илoска, 2014; 

Јолевски и Недановски, 2020). Сепак, сè уште нема истражувања и за деловните модели 

во оваа сфера. 

 

 

 

  



 

28 

 

Глава 2. УЛОГАТА НА ДЕЛОВНИТЕ МОДЕЛИ НА БАНКИТЕ 

 ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ФИНАНСИСКА СТАБИЛНОСТ 

 

2.1.  Променетата улога на банките во финансискиот систем 

Банките имаат бројни функции, кои главно се однесуваат на прибирање  депозити, 

посредување при обезбедување ликвидност, трансформатори на рочност, обезбедување 

финансиски средства и инвестиции, управување со ризици и финансиски иноватори. 

Банките го идентификуваат и го преземаат кредитниот ризик, ги следат клиентите кои 

позајмуваат и држат соодветни нивоа на капитал за да го покријат неочекуваниот ризик. 

Воедно, банките интерно ги осигуруваат своите кредити преку премиите за ризик, 

вметнати во каматната стапка на кредитите. Во овој процес, тие нудат интегрирани 

услуги извршувајќи ги основните функции во процесот на финансиско посредување. 

Во изминатите неколку декади банките значително ја зголемија својата улога во 

процесот на финансиско посредување. Така, станаа активни играчи на финансиските 

пазари на глобално ниво и тоа не само на страната на активата преку кредити и 

инвестиции, туку и на страната на пасивата стануваат активни чинители на глобалниот 

меѓубанкарски пазар, вклучувајќи се во активности на осигурување, тргување со 

финансиски деривативи, воведување финансиски иновации итн. Брзиот пораст на 

разновидни активности на банките доведе до зголемување на нивната актива, а со тоа 

порасна моќта и меѓусебната поврзаност на банките. Сето ова доведе до замаглување на 

традиционалната улога на банките, на што се надоврза исклучително брзото темпо на 

пораст на финансиските иновации. 

Според Ayadi (2016), банките во современи услови продолжуваат да бидат големи 

играчи на финансиските пазари охрабрени од интеракцијата помеѓу факторите на 

побарувачка и понуда: 

 макроекономската политика (т.е. монетарната политика која управуваше со 

релативно ниската инфлација што доведе до опкружување со ниска каматна 

стапка) и регулирањето на банкарското работење доведоа до зголемување на 

побарувачката за кредити и други финансиски производи и до подготвеност 

на банките да ја задоволат таа побарувачка;  

 во отсуство на глобално договорена регулатива за левериџ, банките достигнаа 

левериџ на највисоки нивоа и се обезбедија дека потрошувачката на капитал е 

минимизирана. Високиот левериџ и недоволната капитализација им овозможи 

на банките да растат побрзо и да преземаат повисоки ризици, кои не се 

поддржани со соодветно ниво на капитал. Ова ја зголеми понудата на кредити 

и други финансиски производи со потценет ризик; 

 банките постигнаа високо ниво на профитабилност, што заедно со ниската 

цена на капиталот создаде дополнителни стимулации за нив, во смисла на 

продолжување на нивната насоченост кон остварување поголема 

профитабилност со фундаментално преоценување на ризиците. Овој процес 

ги поттикна банките и небанкарските институции кои се активни на 

финансиските пазари кон понатамошен развој и раст за остварување поголеми 

профити. 

Од друга страна, глобализацијата и слободното движење на капиталот придонесе 

за полесно ширење на кризите откако ќе се појават. Кога макроекономските услови се 

поволни, а ликвидноста е висока, се создава лажна перцепција дека ликвидноста е 

неограничена. Наспроти тоа, кога макроекономските услови се влошуваат, тогаш 

ликвидноста значајно се намалува и довербата еродира. 

Дополнително, Ayadi (2016) наведува и други структурни фактори кои го помагаа 
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процесот на трансформација на банкарското работење, и тоа: 

 од раните 90-ти години на минатиот век се случи нагло зголемување на 

темпото на развој на финансиски иновации (првично во Америка), со 

употребата на кредитни деривати дизајнирани да го пренасочат кредитниот 

ризик од креаторите на кредитот на трети лица. Оваа промена придонесе 

банките да престанат да ги проверуваат и следат нивните должници, што би 

требало да претставува нивна основна задача. Според тоа, променета е 

првобитно дефинираната кредитна функција, според која банките го 

преземаат ризикот и управуваат со него до наплата на кредитот; 

 природата на банкарските ризици исто така се промени. Секјуритизацијата и 

другите кредитни деривати беа дизајнирани специјално за да го сменат 

кредитниот ризик и во текот на неколку години, тие успеаја во тоа. Сепак, тие 

во исто време ја променија природата на ризикот и го трансформираа 

кредитниот ризик во ликвидносен ризик, потоа во пазарен ризик и на крај во 

ризик на солвентност. Сето ова доведе до материјализација на ризиците, затоа 

што банките не беа во можност да продаваат средства со цел да продолжат да 

ги финансираат своите програми за секјуритизација; 

 во периодот пред кризата од 2007/2008 година, имаше масовен пораст на 

обемот на тргување со сложени, а понекогаш и нетранспарентни договори за 

деривати, заедно со појавата на големи трговски платформи што овозможија 

масовен обем на тргување. Се зголеми изложеноста на банките на пазарните 

ризици, произлезени од тргувањето со хартии од вредност кои тие самите не 

ги управувале или понекогаш (нецелосно) навистина ги разбирале. Покрај тоа, 

со текот на времето, се зголеми зависноста на банките од пазарите на големо 

за ликвидност и потребите за финансирање;  

 друга подеднакво важна карактеристика што произлегува од претходната, е сè 

поизразената пазарноцентрична структура на финансиските системи, што 

подразбира пораст на улогата на финансиските пазари во однос на 

институциите во процесот на финансиско посредување. Банките и пазарите 

станаа сè поинтегрирани (Boot и Thakor, 2009), а една од многуте импликации 

на овој тренд беше тоа што загубите направени на финансиските пазари, 

понекогаш беа преточени во проблеми со финансирање на банките. 

Финансиските системи станаа поподложни на шокови на пазарот, особено во 

континуираното зголемување на меѓусебната поврзаност и зависност;  

 зголемената поврзаност на финансиските институции едни со други и со 

пазарите нагло се зголемија во годините пред големата финансиска криза. 

Зголемувањето на поврзаноста настана преку многу канали, вклучувајќи, меѓу 

другото зголемена изложеност на меѓубанкарски пазар, банки кои купуваат 

инструменти за управување со кредитниот ризик и други деривати издадени 

од други банки, а сите банки тргуваат со истите инструменти. Оваа зголемена 

поврзаност значеше дека бројот на банки што станаа потенцијално „системски 

значајни“ се зголеми. Банките и финансиските пазари станаа поблиско 

поврзани и интегрирани, што доведе до зголемување на значењето и улогата 

на системскиот ризик. 

Во контекст на ваквиот развој на настаните во банкарската сфера треба да се 

споменат „банките во сенка“ (bank shadow), како што се одделните хеџ-фондови и 

структурирани инвестициони фондови. Тие се појавија како нови големи играчи во 

процесот на финансиско посредување со сите ризици и нови извори на нестабилност што 

ги носат со себе. 

Дополнително на претходното, следејќи ги далекусежните последици врз банките 
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од финансиските кризи, регулаторите прибегнаа кон засилено регулирање на банките за 

да се врати нарушената доверба на пазарот и да се заштити финансиската стабилност. 

Ова доведе до големо преструктуирање во работењето на банките, консолидација и 

појава на нови форми на финансирање со фундаментални импликации за иднината на 

финансиското посредување. 

Во овој променлив контекст на развојните структури на пазарот и регулативите, 

анализата на деловните модели на банките се појави како алатка за подобро разбирање 

на природата на ризикот поврзана со банките и релативниот придонес за секој 

идентификуван деловен модел кон системскиот ризик на економскиот циклус. Како 

последица на промените, во развиените економии, банките креираа нови деловни модели 

и се оддалечија од својот традиционален модел на прибирање депозити и одобрување 

кредити. Појавата на нови деловни модели се фокусираше во голема мера, иако не 

целосно, на новите инструменти за промена на кредитниот ризик и на пазарните 

активности на страната на активата и пасивата во билансот на состојба и вонбилансните 

ставки. Според тоа, структурата на билансот на состојба на банките се трансформираше, 

при што се појавија неколку трендови врзани за деловните модели на банките: 

 диверзификација на банките со повеќе линии на деловна активност, како што 

се тргување со хартии од вредност, осигурување и сл.; 

 секјуритизацијата на заемите стана централна деловна стратегија за многу 

банки; 

 инвестициските и трговските активности нагло се зголемија, а со тоа 

процентот на тргувани средства во вкупниот биланс на состојба значително се 

зголеми; 

 банките го намалија своето учество на ликвидни средства во активата, бидејќи 

развија поголем пристап до финансиските пазари; 

 степенот на рочна трансформација, исто така, нагло се зголеми, бидејќи се 

започна со користење подолги извори на финансирање пласирани со 

краткорочни достасувања; 

 постепено се разви поголема зависност од финансирање на големо и пазарот 

на пари, со зголемена зависност од каматните политики. 

Овие измени во традиционалниот модел на работење на банките значеа дека од 

банките веќе не се бара да ги извршуваат сите функции во процесот на банкарско 

посредување. Банките во развиените економии престанаа да се однесуваат на 

традиционален начин, односно само како даватели на кредити и, всушност почнаа да 

дејствуваат како брокери помеѓу крајните должници и купувачите на хартии од вредност. 

Во банките, кои стануваат сè повеќе диверзифицирани кон пазарните активности, сè 

поважни стануваат вонбилансните активности. Оттука, потпирајќи се единствено на 

билансот на состојба, не може повеќе да се добие реална слика за активностите на 

банките. Конечно, во поново време, финансиската технологија (т.н. Fintech) создаде 

новитети и иновативни производи и услуги, а со тоа и дополнителни нови ризици во 

финансиската индустрија, кои допрва ќе се истражуваат во наредниот период. 

 

2.2. Дефинирање на деловните модели на банките 

 

Деловниот модел на една банка е повеќедимензионален, сложен  и релативно нов 

концепт. Постојат два главни начини на кои авторите на полето на менаџментот и 

бизнис-работењето се осврнуваат на дефинирањето на деловниот модел: компонентен и 

концептуален пристап. Компонентниот пристап ги дава елементите со кои може да се 

дефинира деловниот модел, додека концептуалниот пристап е насочен кон 

информациите што треба да ги обезбеди деловниот модел. Многу автори во своите 
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истражувања ги комбинираат овие два пристапа.  

Вообичаено, деловниот модел се дефинира како план што го спроведува една 

компанија со цел да генерира приходи и да оствари профит од работењето. Osterwalder 

et al. (2005 година) се меѓу првите автори кои се обидуваат да го дефинираат деловниот 

модел предлагајќи ја дефиницијата дека деловен модел е идејна алатка што содржи збир 

на одредени елементи и нивните односи со што овозможува изразување на деловната 

логика на една компанија (концептуален пристап). Тоа е опис на вредноста што 

компанијата им ја нуди на еден или повеќе сегменти на клиенти, како и опис и на 

архитектурата на фирмата и нејзината мрежа на партнери за создавање, маркетинг и 

испорака на оваа вредност за да генерираат одржливи приливи на приходи и да 

остваруваат профит. 

Некои автори ја критикуваат дефиницијата за деловниот модел како концепт 

(Doganova & Eyquem-Renault, 2009; Porter, 2001; Shafer, Smith, & Linder, 2005). На 

пример, според Porter, дефиницијата за деловен модел е во најдобар случај нејасна. 

Најчесто, се чини дека се однесува на слаба концепција за тоа како работи компанијата 

и генерира приходи, наведувајќи дека служи како „покана за погрешно размислување и 

самозаблуда“ (Porter, 2001). И покрај ваквите критики, се појави консензус за важноста 

на деловните модели за практиката, теоријата и политиката на управување (Demil, 

Lecocq, Ricart, & Zott, 2015; Klang et al., 2014; Wirtz et al., 2016). 

Во својата студија Teece (2010) објаснува дека деловниот модел е специфичен за 

секоја фирма и го дефинира како „дизајн или архитектура на создавањето, испораката и 

механизмите за остварување вредност“. Според него, деловниот модел може да се опише 

преку девет развојни блока кои покажуваат како фирмата има намера да заработи пари: 

сегменти на клиенти, предлог на производи, канали на дистрибуција, односи со клиенти, 

извори на приходи, клучни ресурси, клучни активности, клучни партнерства и структура 

на трошоци. Деветте блока опфаќаат четири главни области на деловната активност: 

клиенти, понуда, инфраструктура и финансиска одржливост.  

Zott et al. (2011) во нивното истражување за прв пат се обидуваат да го дефинираат 

деловниот модел во финансиска институција со посебен акцент на банките: 

 деловниот модел се појавува како нов аспект за анализа; 

 деловните модели го нагласуваат холистичкиот пристап за да се објасни како 

банките прават бизнис; 

 активностите на банките играат важна улога во различните концепти на 

предложените деловни модели; и 

 деловните модели имаат тенденција да објаснат како се создава вредноста, а 

не само како се презема ризик. 

Банкарите, регулаторите и воопшто економистите, во последните неколку 

децении развиваат различни аналитички алатки за мерење на перформансите на банките. 

Утврдувањето на оптималниот output mix, големината на активата и стратегиите за 

управување со билансот на состојба се клучни од регулаторна перспектива. Мерењето на 

резултатите и перформансите е од суштинско значење за да се дефинира што и како 

работи една банка од економска гледна точка.  

Обидот за самостојно дефинирање на деловниот модел на банките воопшто не е 

лесна, ниту едноставна задача. Тенденцијата на зголемување на диверзификацијата на 

банките во однос на активностите и стратегиите за финансирање во текот на изминатите 

години, од корен го промени традиционалниот поглед на тоа како се дефинираат банките 

и како тие посредуваат во економијата. Банките станаа финансиски разновидни куќи и 

клучни играчи на финансиските пазари.  

Имајќи го предвид сето ова, ако се користат описните карактеристики на 

деловниот модел на банките, потребно е да се потенцира следново: 
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 банките работат во конкурентни услови, односно во услови на натпревар со 

другите банки за подобри перформанси и создавање поголема вредност; 

 во суштина, банките се строго регулирани субјекти, што значи дека 

регулативата во голем дел влијае на изборот и спроведувањето на банкарските 

активности; 

 функциите на банките се дефинирани во литературата како актери за 

финансиска интермедијација, трансформатори за рочност, управувачи со 

ризици, иматели на информации и иноватори; 

 банките управуваат со ризиците преку одобрување кредити, инвестирање и 

држење или пренесување на ризикот во системот од страната на активата од 

своето деловно работење. Исто така, тие преземаат ризици и управуваат со нив 

преку прибирање депозити и креирање краткорочни и долгорочни обврски; 

 во процесот на преземање ризик и управување со активата и пасивата, банките 

може да ја зголемат или намалат вредноста. Прагматичен поглед на деловниот 

модел на банките е согледувањето како овие институции управуваат со своите 

средства и обврски со текот на времето за да дадат придонес кон стабилноста 

на финансискиот систем и економијата. Кога банката работи одговорно (во 

смисла на ефикасно и успешно управување со ризиците) и е одржлива (во 

смисла на долгорочен придонес кон реалната економија) тогаш таа има 

позитивен придонес за економијата и општеството. Кога банката презема 

преголемиризици со кои не може ефикасно да управува, доаѓа до намалување 

на нејзината вредност, па дури и до нејзино затворање. Ваквото уништување 

на вредноста е штетно за економијата, а уште повеќе кога ќе се распределат 

финансиски средства од даночните обврзници за да се ограничат последиците 

од уништувањето на таа вредност. 

 

2.3. Идентификација на деловните модели на банките 

 

Од презентираниот преглед на литературата, може да се заклучи дека одделните 

автори користат различни варијабли во своите истражувања за идентификација на 

деловните модели што произлегуваат од расположливоста на податоците, статистичката 

анализа, стручното мислење (expert judgement), како и од претходните истражувања. 

Оттука, јасно е дека карактеристиките (варијаблите) на деловните модели произлегуваат 

од нивното дефинирање, односно од утврдувањето што работи и како го прави тоа една 

банка, што всушност е преточено во нејзините финансиски извештаи.  

На страната на активата се издвојуваат три клучни карактеристики за 

идентификување на деловниот модел:  

 кредити на банки како процент од активата. Овој показател ја мери големината 

на меѓубанкарската активност, а воедно упатува на изложеност на ризици кои 

произлегуваат од меѓусебната поврзаност на банките во банкарскиот сектор; 

 кредити на клиенти како процент од активата. Со овој показател се 

идентификува учеството на кредитите одобрени на корпоративниот сектор и 

секторот домаќинства, што укажува на поголемо потпирање на 

традиционални банкарски активности; 

 средства за тргување како процент од активата. Ваквиот показател укажува на 

инвестициските активности на банките, кои упатуваат на изложување на 

банките на пазарни и ликвидносни ризици. 

Што се однесува до страната на пасивата, идентификувани се следниве 

показатели: 

 депозити на клиенти како процент од активата. Показателот го идентификува 
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учеството на депозитите од домаќинства и корпоративниот сектор во 

пасивата, што укажува на поголемо потпирање на традиционални извори на 

финансирање; 

 обврски за долг како процент од активата. Во овој индикатор влегуваат 

должнички обврски и обезбедува општ увид во изложеноста на банката на 

финансирање од пазарот; 

 деривативни изложености како процент од активата. Овој индикатор укажува 

на инволвираноста на банката во активности на тргување и секјуритизација, а 

се идентификува како една од клучните и најризични изложености на банката 

со големи износи активности за инвестиции и тргување. 

Овие основни показатели или показатели кои треба да се искористат во првата 

линија на анализа можат да се прошират со други, како што се на пример, одобрени 

кредити по сектори (корпоративен или домаќинства), според различни видови 

достасување, според различни видови инвестиции итн. Исто така, видот на финансирање 

може да се анализира во погрануларни податоци, како, на пример, депозити по сектори, 

од банки, финансиски институции и други инструменти за финансирање. Достапноста на 

овие податоци овозможува поголема грануларност на деловните модели на банките со 

многу попрецизен преглед на тоа што го прават банките и како тие ги преземаат и 

управуваат со ризиците. 

Покрај наведените, постојат и редица други показатели ииндикатори што служат 

за идентификување на видовите деловни модели. Такви се, на пример, сопственичката 

структура, нивото на интернационализација, системската значајност и големината на 

банката. Се работи за показатели кои не се вклучени во дефиницијата за деловен модел. 

Всушност, анализата на деловните модели на банките ги надополнува анализите на 

традиционалните модели на сопственост, организациската структура и големината на 

банките. 

Секако, сопственоста е од фундаментално значење за да се разбере основната цел 

на работење на финансиската институција. Кога основната цел се сведува единствено на 

максимирање на профитот, тогаш финансиската институција има тенденција да преземе 

прекумерен ризик, додека ги минимизира сите трошоци. Поттикот да се создаде што 

поголем профит, а со тоа и повисоки дивиденди, може да ги наведе банките да преземат 

повисок степен на ризик, кој доколку не се управува соодветно, тогаш може да стане 

прекумерен ризик и скапо да ја чини не само финансиската институција, туку 

финансискиот систем и економијата како целина. Внимателниот пристап и соодветното 

разбирање на профилот на ризичност на секоја сопственичка структура е од суштинско 

значење за подобро разбирање на нејзиниот придонес кон системскиот ризик во 

целокупниот финансиски систем. 

Организациската структура е друга важна димензија за проценка на банките 

особено кога е вклучена стратегија за интернационализација (на пр. преку етаблирање 

подружници, филијали и слично). Организациската структура го предодредува начинот 

на поставеност (и организација) на институцијата на домашно ниво и надвор од 

националните граници. Притоа, организирањето преку филијали или подружници во 

други земји има импликации за ризиците на домашно ниво, но и во другите земји каде е 

присутна групацијата, а ова иницира прашања за координација во различни земји, во 

различни макроекономски и политички услови и регулативи, како и размена на 

информации помеѓу супервизорите.  

Големината е уште една значајна димензија што ја дефинира важноста на 

финансиските институции во однос на бруто-домашниот производ (БДП) на една земја. 

Под големина се подразбираат, на пример, вкупните средства, кредити и депозити. Со 

помош на големината се одредува дали финансиската институција е системски важна на 
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домашно, регионално или на глобално ниво. Исто така, таа е важен фактор за утврдување 

на присуството на морален хазард во поглед на големината односно дали „институцијата 

е премногу голема за да пропадне (too big to fail). Профилот на ризик и придонесот кон 

системскиот ризик на финансиска институција која е мала, ориентирана кон работа 

претежно со население и домашни клиенти, се разликуваат од оние на финансиска 

институција која е голема, ориентирана кон инвестициски проекти и меѓународно 

активна. 

Деловните модели кои денес се категоризираат како традиционални модели на 

работење на банките, во минатото претставувале иновативни модели. Меѓутоа, под 

влијание на мноштво фактори како што се промени во законската регулатива, 

технолошките иновации и промени во однесувањето на клиентите, постепено се развиле 

нови модели во банкарското работење. Традиционалниот модел вообичаено подразбира 

потпирање на широка мрежа филијали и експозитури со цел опфаќање поголемо пазарно 

учество и привлекување клиенти. Меѓутоа, поседување високо развиена мрежа на 

експозитури е проследено со високи оперативни трошоци и намалување на оперативната 

ефикасност. Развојот на финтек-индустријата изврши влијание врз дистрибуцијата на 

понудата на финансиски производи и услуги кои традиционално се нудат од страна на 

банките. Ова придонесе традиционалниот банкарски бизнис-модел да станува помалку 

ефикасен и неконкурентен. 

Денес се разликуваат бројни модели што настанале со развојот на технологијата. 

Во основа, тие можат да се категоризираат во две основни групи: дигитални банкарски 

модели и модел на необанки (neobanks business model). Најголемите разлики помеѓу 

традицоналните и модерните модели во банкарското работење не се од аспект на 

видовите производи што се нудат, туку од аспект на начинот на понуда и користење 

финансиски производи, како и обемот и разноликоста на бројот на финансиски 

производи и услуги кои се нудат на клиентите.  

Моделот на дигитална банка е модел во кој постоечките банки имплементираат 

технолошки иновации во начинот на понуда на производи и начинот на комуникација со 

клиентите. Тоа значи спроведување процес на дигитална трансформација на интерните 

процеси, што е прв чекор на преминот од традиционални кон необанки. Степенот на 

дигитална трансформација зависи од финансиските и кадровски ресурси што се достапни 

на банката. 

Моделот на необанки е најнапреден модел гледано од аспект на степенот на 

употреба на финансиската технологија и начинот на понуда и комуникација со 

клиентите. Необанките се финансиски институции кои функционираат целосно онлајн, 

односно продажбата и диструбицијата на производите кои ги нудат банките се реализира 

преку интернет со употреба на најразлични електронски апликации, најчесто само со 

мобилни телефони. Овие финансиски актери се водени од технолошкиот напредок и од 

употребата на новите дигитални технологии, a се карактеризираат со широк спектар на 

деловни модели, нудејќи разновидни услуги и палета на производи4.  

 

2.4. Деловните модели и финансиската стабилност 

 

Houbenet et all (2004) ја истакнуваат динамичната природа на финансиите и затоа 

посветуваат посебно внимание на прецизирањето на термините финансиска стабилност 

                                                           
4Позначајни необанки се: Boursorama (Societe Generale Group), EKO (Credit Agricole Group), Hello 

Bank (BNP Paribas Group), ING Direct (ING Group), Monabanq (CM11-CIC Group), Orange Bank (Orange 

Group), Ma French Bank (La Banque Postale Group), Carrefour Banque, Nickel (BNP Paribas Group), Qonto, 

N26, Treezor (Societe Generale), Fortuneo (Credit Mutuel Arkea Group) и др.  
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и нестабилност. Имено, финансиската стабилност ја дефинираат како „ситуација во која 

финансискиот систем е способен ефикасно да ги алоцира ресурсите помеѓу активностите 

низ времето, да ги проценува и управува финансиските ризици и да ги апсорбира 

шоковите“ (Houben et all, p. 11). Според истите автори, стабилен финансиски систем е 

систем кој „...ги подобрува економските перформанси и акумулацијата на богатството, 

додека тој е во состојба да издржи неповолни нарушувања од несоодветни 

шокови“(Houben et all, p. 11). 

Во нивната рамковна дефиниција, тие комуницираат со неколку компоненти на 

финансискиот систем како што се: финансиски институции, финансиски пазари и 

инфраструктура, кои извршувајќи ги своите задачи во економијата, придонесуваат за 

стабилност и нестабилност. Притоа, препознаена е комплексноста на оваа проблематика 

и важноста да се обезбеди нејзино разбирање, следење и регулирање за да се 

минимизираат нестабилностите за време на циклусот, односно рана идентификација на 

потенцијалните ранливости и донесување превентивни и навремени политики за да се 

избегне финансиска нестабилност. 

Од гледна точка на финансиската стабилност, важен предизвик е да се обезбеди 

дека прилагодувањето на деловните модели на банките кон опкружувањето нема да биде 

придружено со прекумерно преземање ризици. На пример, со оглед на предизвиците за 

профитабилноста што произлегуваат од опкружувањето со ниски каматни стапки, 

банките можат да се најдат во искушение да преземат поголеми ризици во нивните 

портфолија за тргување или олабавување на кредитните стандарди заради зголемување 

на кредитирањето. Ова ја потенцира потребата од внимателно следење на интеракциите 

помеѓу промените на деловниот модел, преземањето ризици и системскиот ризик. 

Исто така, примената на одреден деловен модел може да претрпи промена, 

односно банките да мигрираат од еден кон друг деловен модел од различни причини. 

Притоа, миграцијата може да се анализира од различни аспекти: бројот на институции и 

вкупните средства на институциите што мигрирале за одреден временски период и за 

одреден регион (на пример: ЕУ), насоката кон која мигрираат банките, причините и 

фреквенцијата на миграциите итн.  

Разбирањето на процесот на миграција на банките помеѓу деловните модели е од 

суштинско значење од аспект на системскиот ризик и финансиската стабилност. Имено, 

правилното разбирање може да послужи како алатка за проценка на финансиската 

стабилност на ниво на поединечна земја, но и на регионално или на глобално ниво. 

Последиците врз финансиската стабилност се различни кога банките ги менуваат своите 

деловни модели, во смисла на насочување кон помалку ризични активности и 

постабилни извори на финансирање отколку кон поризични и краткорочни активности и 

помалку стабилни и нестабилни извори на финансирање.  

Рамката за анализа на деловните модели на банките е дел од поширокиот контекст 

за проценка на финансиската стабилност која вклучува анализа на интеракцијата со 

големината и сопственичката структура, миграција на деловните модели, економските 

перформанси, ризикот, отпорноста кон надворешни шокови, одговор на регулативата и 

решавање на прашањето на проблематичните банки. Овие прашања се од суштинско 

значење за да се разберат целокупните перформанси на деловниот модел за една банка, 

група банки или за банкарскиот систем во дадена земја или регион и нивното влијание 

врз финансиската стабилност. 

Рамката за проценка на деловните модели на банките може да послужи за 

проценка на акумулацијата на ризици со текот на времето и за проценка на начинот на 

кој регулаторот реагира на тоа за одделни банки и за банкарскиот систем во целина. Ова 

ја прави анализата на деловните модели на банките добра алатка за подобра регулаторна 

превенција, вклучувајќи микро и макро-прудентна регулатива и разрешување. 
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Од микро-прудентен аспект, кога поединечни банки преземале повисоко ниво на 

ризик,тогаш може да се побара од банката капитален додаток според Столб 2 од 

Базелската Спогодба 2. На тој начин банките ќе треба да обезбедат повеќе капитал за да 

го покријат прекумерниот преземен ризик.  

Од макро-прудентен аспект, кога група банки во земјата или регионот со 

поризичен деловен модел колективно го зголемуваат системскиот ризик, тогаш треба да 

се примени дополнителен капитален бафер за да се намали акумулацијата на ризикот 

според тој даден деловен модел (заштитен слој за системски значајните банки или за 

системски ризик).  

Во контекст на претходното, од посебен интерес се големите инвестициски банки. 

Со текот на времето, тие станаа премногу сложени и преголеми поради нивната пазарна 

ориентираност и меѓународна природа. Тие се повеќе изложени на системски ризици и 

поседуваат прилично слаба отпорност на екстремни шокови. Имајќи го предвид 

претходното, од нив може да се бара дополнителен капитал. 

 

2.5. Деловните модели и ризиците на кои се изложени банките 

 

Банкарството претставува високоризичен бизнис. Банките и другите финансиски 

институции преземаат и управуваат со различни видови ризици во секојдневното 

работење (кредитен ризик, пазарен ризик, оперативен ризик, репутациски ризик и други). 

Затоа, банката треба да води претпазлива политика на преземање ризици и на тој начин 

да обезбеди оптимално долгорочно работење со постигнување позитивен финансиски 

резултат, истовремено исполнувајќи ги сите регулаторни барања.  

Појдовни точки за преземање ризици од страна на банката се нејзиниот деловен 

план и стратегијата за работење, како и стратегијата за ризик. Секоја банка има намера 

да биде одржливо профитабилна институција, која ја одржува својата конкурентна 

позиција во поглед на учеството на пазарот по одделни билансни големини и во поглед 

на профитабилноста.  

Клучните принципи за преземање ризици што банката е подготвена да ги преземе 

се изразени преку следниве индикатори:  

 дефинирање целни деловни активности, односно деловни активности кои не 

се прифатливи; 

 дефинирање максимално прифатливо ниво на преземање ризици; 

 обезбедување и следење на профитабилноста на одделните активности што се 

поврзани со преземање ризици; 

 редовно спроведување стрес-тестови со цел да се тестираат најзначајните 

ризици и да се анализираат резултатите.  

Апетитот за ризик е клучна рамка за дефинирање максимално прифатливо ниво 

на преземање ризик од страна на банката. Апетитот за ризик се дефинира преку 

квалитативни и квантитативни цели, што произлегуваат од среднорочни деловни цели и 

на тој начин ги обликуваат идните деловни одлуки поврзани со ризикот. 

Секоја банка дефинира интерни лимити/индикатори/таргети чија цел е да се 

испита и утврди дали одредени активности кои ги презема самата таа го насочуваат 

ризичниот апетит во правец на остварување на стратешките цели. Дополнителни 

лимити/индикатори се вклучени и во Планот за опоравување, кој содржи мерки и 

активности што ги презема банката во случај на значително влошување на нејзината 

финансиска состојба, со цел да се воспостават одржливи операции и соодветна 

финансиска позиција. Планот за опоравување е составен дел од системот на управување 

на банката и целокупниот систем за управување со ризици преку воспоставување процес 

на следење, анализа и редовно известување до раководството на банката за нивоата на 
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клучните индикатори дефинирани во самиот план. 

Со цел да се следи и управува со апетитот за ризик на банката, таа е вклучена во 

процесите на управување со капитал, односно интерна проценка на капиталот (ICAAP) 

и интерна проценка на ликвидноста (ILAAP). Процесот на интерна проценка на 

адекватноста на капиталот (ICAAP) служи како основа за проценка на профилот на ризик 

на банката, земајќи ја предвид сложеноста на деловните активностии спроведувањето на 

стратегијата на банката во насока за одржување соодветно ниво на  капитал. 

Стратегијата за ризик треба да е усогласена со деловната стратегија и да ја 

отсликува планираната деловна структура, стратешкиот раст и развој во согласност со 

процесот, методолошки и организациски преглед на ризиците и факторите на ризик. 

Како таква таа е основа за идентификување, мерење, ограничување, контрола и следење 

на банкарските операции и обезбедување соодветно ниво на капитал.  

Карактеристиките на деловниот модел се во корелација со ризиците на кои се 

изложени банките. Голем број фактори поврзани со структурата на деловниот модел 

можат да влијаат на вкупниот профил на ризичност на банките и нивниот опстанок. На 

пример, структурата на изворите за финансирање е една од карактеристиките за 

идентификација на деловниот модел што има импликации врз профилот на ризичност: 

поголемата зависност од депозити е поврзана со помали ризици, додека зависноста од 

финансирање на големо е поврзана со поголем ризик, иако ефектот може да биде 

различен зависно од видот на банката. Структурата на приходите е уште една 

детерминатна на деловниот модел што ја одредува ризичноста на банката. Некои 

аналитичари сугерираат дека банките со поразновидна структура на приходите биле 

помалку ризични за време на кризата и дека диверзификацијата на приходите го одлага 

дифолтот јна банката, иако тоа ја зголемува нестабилноста (волатилноста) на приносите 

(Аltunbas et al, 2017). Некаматните приходи укажуваат на диверзификација, бидејќи тие 

можат да се реализираат не само од услуги во платниот промет, туку и од вклучување на 

банката во различни активности, како што се тргување, секјуритизација и активности на 

пазарот на капитал. Структурата на трошоците, корпоративното управување, како и 

сопственичката структура, исто така можат да влијаат на профилот на ризичност на 

банките.  

 

2.6. Деловните модели и регулативата 

 

Финансиската криза од 2007/2008 година и новите регулаторни барања имаа 

големо влијание врз активностите на банките и нивните деловни модели. Така, 

предизвиците на деловните модели и профитабилноста на банките беа рангирани како 

најприоритетни макропрудентни задачи на Европската централна банка уште за 2016 

година (ECB: SSM Priorities 2016), а потоа следат останатите четири приоритети: 

кредитниот ризик и нивото на нефункционални кредити, капиталната адекватност, 

корпоративното управување и ликвидноста. 

Како одговор на предизвиците од промената на регулативата, но и финансиските 

услови на пазарот, во изминатите неколку години банките вложија значителни напори 

да ги преобликуваат своите деловни модели. Според Европската централна банка 

(Financial Stability Review, 2016) при прилагодувањата на деловниот модел банките се 

водени од најмалку три фактори: 

 прво, регулаторните реформи спроведени по кризата, материјално влијаеја на 

деловните модели на банките со оглед на тоа дека се зголемија регулаторните 

барања за банките да имаат капитал со повисок квалитет (тиер 1), ликвидни 

средства и повеќе стабилни извори на финансирање. Поконкретно, 

регулативата ги направи одредени деловни линии поскапи (на пример, 
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активностите за тргување), што придонесе голем број банки да ги намалат 

овие видови активности. Понатаму, некои од новите регулативи, што 

произлегуваат од Директивата 2014/59/EУ за опоравување и решавање 

проблематични банки имаат директно влијание врз деловните модели, 

принудувајќи ги банките да ги прилагодат своите оперативни структури на 

новите барања.5 Покрај тоа, некои промени во деловниот модел на банките беа 

предизвикани од условите утврдени во плановите за преструктурирање на 

банките во ЕУ кои добија државна помош, при што генерално се бараше од 

засегнатите банки да се фокусираат повеќе на традиционални банкарски 

активности.  

 второ, банките исто така спроведоа промени во нивните деловни модели за да 

одговорат на притисоците на пазарот од инвеститорите. На пример, некои 

банки ги напуштија активностите со ниска маржа за да ги зголемат приносите.  

 трето, промените во деловниот модел можат до одреден степен да ги 

одразуваат и сопствените иницијативи на банките заради нивните промени на 

преференциите за поврат на ризикот. 

Како резултат на регулаторните промени, банките во еврозоната ги намалија 

своите активности во некои области кои вклучуваат поголемо преземање ризици, 

истовремено зајакнувајќи ги основните деловни активности. Ориентацијата на банките 

кон помалку ризични активности се согледува преку клучните трендови присутни во 

деловните модели на банките: 

 пренасочување на инвестициското банкарство и кредитирањето корпоративни 

субјекти (компании) кон банкарство на мало (ритејл). Еволуцијата на 

деловните модели со текот на времето, укажува на зголемен тренд на ритејл-

банкарството со посткризна основа, свртувајќи го трендот од пред кризата. 

Овој тренд, веројатно, ќе продолжи и во следните неколку години, ако се има 

предвид истражувањето спроведено од страна на ЕBА во јуни 2015 година, 

според кое ритејл-активностите се меѓу деловните линии што најчесто ги 

споменуваат банките како област што планираат да ја прошират (ЕBА, Risk 

assessment of the European banking system, 2015). Воедно, некои големи банки 

ги намалија активностите во делот на инвестициско банкарство и 

секјуритизација, како одговор на новите поригорозни регулаторни барања за 

капитал во овој дел. Банките, исто така, намалија некои активности за 

кредитирање на големо (на пример, меѓународен лизинг, тргување), како и 

одредени активности за кредитирање сектори со поголем ризик (на пр. 

комерцијален недвижен имот). 

 намален левериџ и финансирање на големо. Пред кризата, банките во 

еврозоната во просек беа со повисок левериџ, споредено со банки од иста 

големина во Америка, иако разликата делумно произлегуваше и од разликите 

во сметководствените стандарди (особено различниот третман на дериватите 

според МСФИ - IFRS и ГААП-GAAP на САД). По кризата, прилагодувањето 

на банките кон повисоките регулативни барања за капитал придонесе за 

намалување на левериџот. Во слична насока, новите регулаторни барања и 

зголемениот трошок за финансирање на големо ги поттикнаа банките во ЕУ 

да ја намалат преголемата зависност од изворите на финансирање на големо, 

што се потврдува со постојан пад на индикаторот кредити/депозити (Loan-to-

deposit ratio). 

                                                           
5 Directive 2014/59/EU of the European Parlament and of the council of 15 May 2014 establishing a 

framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms 
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 одредени ограничувања на меѓународните активности. Со ориентација кон 

основните деловни активности (core business activities), голем број банки го 

намалија меѓународното присуство со селективно повлекување од 

несуштинските пазари. И покрај тоа, некои банки се обидоа селективно да го 

зголемат своето присуство во земји кои се потпираат на финансирање 

деноминирано во странска валута (на пр. во Азија). Може да се претпостави 

дека ова е одраз на ограничените можности за раст на домашните пазари. 

 диверзификација на приходите и трошочна ефикасност. По кризата, многу 

банки се обидоа да ја одржат или дури и да подобрат профитабилноста со 

диверзификација на изворите на приходи и подобро управување со 

трошоците. Така, по значителниот пад на учеството на некаматните приходи 

(во најголем дел како резултат на загубите во тргувањето), присутен е тренд 

на нивно зголемување, враќајќи го наблизу до нивото од пред кризата. Во 

истиот период, структурата на некаматните приходи се пренасочи од 

понестабилните приходи остварени од тргување кон приходите од провизии и 

надоместоци. Исто така, голем број банки спроведоа планови за 

преструктурирање по кризата, со цел да ги намалат оперативните трошоци. 

Овие планови вклучуваат рационализација на мрежата на филијали и 

намалување на бројот на вработени. Сепак, остануваат значителни разлики 

меѓу банките и земјите во однос на трошочната ефикасност, што се согледува 

од широкиот опсег на индикаторот за оперативна ефикасност (cost-to-income) 

меѓу земјите од еврозоната (од 43% до 70%). 

 притисок кон помалку комплексни банкарски групи. Одредени аспекти на 

регулативата наменети да го направат системот поотпорен со намалување на 

ризикот од пропаѓање на големи банки (too-big-to-fail risk) може да ги намали 

придобивките од економијата на обем, бидејќи регулаторите воведоа 

дополнителни капитални барања (бафери за системски значајни банки) и 

барања за вкупен капацитет за апсорбирање загуби (TLAC). На тој начин 

системски значајните банки се принудени да обезбедат дополнителен капитал 

или да преземат активности за редефинирање на нивните стратегии, во насока 

на рационализирање и фокусирање на деловни активности/географски 

региони во кои остваруваат поголема профитабилност (подобри маргини на 

профит). 

* 

* * 

 

Традиционалната улога на банките во економијата еволуираше од 

традиционалниот пристап на посредување до систем во кој банките нудат широк опсег 

на финансиски услуги, зајакнати со интензивниот бран на финансиски иновации. На овој 

начин банките и финансиските пазари станаа потесно поврзани и интегрирани, но, од 

друга страна, ова доведе до зголемување на системскиот ризик. Во услови на значајна 

промена на регулаторната рамка и промени на финансиските пазари, анализата на 

деловните модели на банките претставува битна алатка за подобро разбирање на 

ризиците на кои се изложени банките во своето работење. Исто така, таа може да 

послужи за утврдување на релативниот придонес на секој идентификуван деловен модел 

за системскиот ризик во текот на економскиот циклус, како и за комплетирање на 

рамката за финансиска стабилност. Кон сето ова се надоврзува фактот што во поново 

време, финансиската технологија создаде понатамошни предизвици и нови ризици во 

финансискиот сектор, кои допрва треба да се истражат. 
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Глава 3. ОЦЕНКА НА ПРОФИЛОТ 

НА РИЗИЧНОСТ НА БАНКИТЕ 

 

3.1. Улогата на оценката на профилот на ризичност на банките 

 

Банкарскиот сектор претставува основен финансиски интермедијатор кој има 

клучна улога за оптимална алокација на слободните парични средства, а со тоа и во 

финансирањето на економскиот развој на земјата. Повеќекратното значење на улогата на 

банкарскиот сектор упатува на потребата од негова стабилност и сигурност. За да се 

постигне тоа, еден од основните предуслови е тој да биде соодветно регулиран и 

контролиран.  

Оттука, произлегуваат основните причини за регулирање на банките:  

 да се задржи довербата на јавноста во интегритетот на банкарскиот сектор и 

на одделните банки; 

 да се заштитат депонентите и да се обезбеди стабилен банкарски сектор преку 

превенција од пропаѓање на банките. Секако, не може секогаш да се дејствува 

превентивно во однос на пропаѓање на една банка. Во основа одговорноста за 

успешното работење на банката, односно за евентуално нејзино пропаѓање ја 

сноси нејзиното раководство; 

 да се оцени почитувањето на законските одредби од страна на институцијата 

(банката). Банките се строго регулирани институции, што произлегува токму 

од нивното значење и улога во финансискиот систем. Појдовна премиса за 

успешна и стабилна банка е почитување на законската и подзаконската 

регулатива; 

 да се утврди природата, сериозноста и главниот предизвикувач на проблeми 

во банката, обезбедувајќи со тоа солидна основа за корективни мерки, 

препораки и инструкции.  

Интересот за успешно функционирање на една банка е повеќестран. Акционерите 

како сопственици на капиталот се во постојана желба за повисоки приноси за нивните 

вложувања. Успешното функционирање на една банка, обезбедува чувстсво на 

сигурност за депонентите, брзи и сигурни услуги за кредитоткорисниците, сигурност и 

напредок на вработените, како и успех и дополнително наградување на менаџерскиот 

тим. Успешното функционирање на банките и банкарскиот систем во една држава, е во 

интерес на регулаторот, во чиј фокус на интерес е оценка на степенот на изложеност на 

банките на ризиците и како тие управуваат со нив, а со тоа и рано детектирање на 

слабостите во работењето на институциите. Успешното работење на банките создава 

можности за поефикасно кредитирање на економските субјекти, што резултира со 

зголемен потенцијал за инвестирање на реалниот сектор и поттикнување на личната 

потрошувачка на населението. 

Имајќи го предвид опкружувањето во кое функционираат банките, успешноста во 

нивното работење е резултат на начинот на работа и го прикажува квалитетот на 

менаџерскиот тим на банката, однесувањето на акционерите, политиките, стратегиите 

ефикасноста и способноста за управување со ризиците. Остварените резултати на 

банката се значајни најмалку од следниве причини:  

 профитот е извор на финансирање и е важен предуслов за идниот раст на 

банката. Според Golin (2001), соодветни добивки се потребни за банките да 

можат да ја одржат солвентноста, да преживеат и да растат во конкурентни 

услови; 

 при регулаторните ограничувања кои бараат од банките одредена капитална 

адекватност, профитот е важен предуслов за експанзија на банкарското 
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портфолио, посебно за поддршка на ризичните средства (Goddard et al., 2004); 

 профитот има влијание и врз можноста за привлекување дополнителен 

капитал, бидејќи директно придонесува кон зголемување на капиталот, а 

преку него финансиските инвеститори можат да ја проценат финансиската 

сила на банката. Колку е поголема профитабилноста, толку поголеми се 

можностите за прибирање дополнителен капитал, бидејќи инвеститорите 

имаат поголема доверба во нејзината финансиска сила (Bobáková, 2003).  

Иако банкарските институции стануваат сѐ покомплексни, клучните двигатели на 

нивните перформанси остануваат непроменети: профитот, ефикасноста, преземањето 

ризик и левериџот. 

 

3.2. Модели за оценка на профилот на ризичност на банките 

 

Регулаторните тела постојано развиваат нови модели за оценка на работењето на 

банките и нивно усовршување и прилагодување во зависност од опкружувањето, новите 

трендови на пазарот, развојот и иновациите во банкарството. Во основа  моделите кои се 

користат се базираат на добивање слика за профилот на ризичност (risk profile) и начинот 

со кој банката управува со ризиците на кои е изложена. Самите модели претставуваат 

алатка преку која се следат промените на финансиската состојба и претставуваат систем 

за рано предупредување (early warning system) до супервизорите за преземање 

корективни мерки во случај на влошување на финансиската состојба на институцијата 

(BIS, Risk Assessment и Early Warning Systems).  

Во последните декади во сите земји е напуштен традиционалниот пристап на 

супервизија базирана на усогласеност на банките со законската регулатива со цел 

намалување на минимум ризикот од неуспех (rule-based или compliance-based 

supervision). Наместо тоа, во примена е концептот на ризично-базирана супервизија (risk-

based supervision). Во суштина, двата пристапа имаат многу заеднички елементи: 

теренски контроли, вонтеренско постојано следење и изработување анализи, проценка 

на изложеноста на ризици на банките, нивна усогласеност со законската регулатива и 

супервизорските барања. Но, она што е различно е што ризично-базираната супервизија 

се фокусира на идентификување на ризиците и насочување на своите ресурси кон оние 

активности што ја изложуваат банката на повисок ризик, потоа квантифицирање на 

ризикот и оценка на квалитетот на управување со ризиците и интерните контроли. На тој 

начин се овозможува добивање сеопфатна слика за профилот на ризичност на 

институцијата, а потоа, врз таа основа, се изработува супервизорска стратегија за секоја 

банка одделно. Исто така, повеќе внимание им се посветува на поголемите банки, 

односно системски значајните банки кои имаат поголемо влијание врз стабилноста на 

банкарскиот сектор. 

Елементи на ризично-базирана супервизија се: идентификување на значајните 

активности во банката (како што се деловните линии или процесите); идентификување и 

мерење на инхерентните ризици што постојат во секоја значајна активност; 

идентификување и проценка на процесот на управување со ризиците и врз основа на тие 

проценки формирање на профилот на ризичност на банката. Соодветно на тоа, се врши 

алоцирање на супервизорските ресурси и преземање превентивни или корективни мерки. 

Во различни земји, националните супервизорски институции развиваат сопствена 

рамка за оценка на степенот на изложеност на различните видови ризици и начинот на 

нивно управување со ризиците. Meѓутоа, концептите на прудентна супервизија за 

безбедно и стабилно банкарство, ефикасно управување со ризиците, како и видовите 

ризици на кои се изложени банките во своето работење се исти.Како најважни фактори 

кои влијаат врз разликите во супервизискиот пристап во одделни држави се вбројуваат: 
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општата состојба и нивото на развој на финансискиот систем, бројот, концентрацијата и 

големината на банкарските институции, отвореноста на финансискиот систем и слично. 

Постојат бројни методи за оценка на изложеноста на банките на ризици. Еден од 

најчесто користените методи кој е креиран од страна на регулаторните тела во САД и 

поголем број други земји, а се користеше и во нашата земја во периодот од 1995 до 2007 

година е CAMELS-системот за рејтинг6. Во Франција беше во примена ORAP 

(Organisation and Reinforcement of Prevention Action)7, во Италија се користеше PATROL 

(Capital Adequancy, Profitability, Credit Quality, Organisation, Liquitidy), во Велика 

Британија RATE (Risk Assessment, Tools of Supervision and Evaluation), во САД покрај 

CAMELS се користеше и CAEL (CAMELS без М-менаџмент) за вонтеренско следење на 

банките, како и SCOR-моделот (модификација на CAMELS-системот со примена на 

статистички техники со цел да се минимизира субјективниот фактор). 

Независно како се вика моделот за оценка на профилот на ризичност на банките, 

сите тие имаат една цел: да се оцени профилот на ризичност на банките и нивната 

стабилност и сигурност. Речиси и да не постои софистициран и точен модел за оценка на 

работењето на финансиските институции. Секоја банка е различна, а сите методи се во 

потрага по што поуспешна и пообјективна оценка на профилот на ризичност на банките 

и неговите промени со цел навремено да генерираат предупредување за преземање 

корективни активности.  

Со формирањето на Европската централна банка (ЕЦБ) и преземањето на 

супервизијата за најголемите европски банки беше воспоставен унифициран процес на 

супервизорска оценка на ризиците (Supervisory Risk Evaluation Process– SREP).  

Методологијата SREP не е нова, односно и претходно националните супервизори 

вршеле оценка на профилот на ризичност на банките. Новина е што SREP претставува 

заедничка методологија што се применува според исти критериуми и во една иста 

заедничка временска рамка за сите значајни банки под европски банкарски надзор, 

односно оние што се вклучени во системот на Единствениот надзорен механизам (Single 

Supervisory Mechanisam – SSM). 

Концептот на SREP за првпат бил воведен во 2004 година. Тој е заеднички 

утврден со Базел II стандардите прецизирани од Базелскиот комитет за банкарски надзор. 

Ажурираните правила беа спроведени низ земјите на Европската Унија во 2006 година и 

оттогаш се следат правилата од страна на различните национални супервизори. На тој 

начин, се применуваат единствени и хармонизирани правила за оценка на работењето на 

банките врз основа на кои се преземаат квантитативни и квалитативни мерки. Со тоа 

процесот станува потранспарентен и се воспоставува еднакво поле на дејствување на 

банките. 

ЕЦБ ги испратила првите одлуки за SREP до банките на почетокот на 2015 година, 

но тие сè уште биле во голем дел засновани на националните пристапи и надополнети со 

резултатите од сеопфатна проценка (comprehensive assessment) во 2014 година. Вториот 

круг на одлуки за SREP, кои беа финализирани на крајот на 2015 година, за прв пат се 

засноваа на заеднички пристап применет кај сите значајни банки, со што се постигнаа 

                                                           
6Акронимот CAMEL се однесува на петте компоненти на состојбата на банката кои се 

проценуваат. Шестата компонента, чувствителност на банката на пазарниот ризик, беше додадена во 1997 

година. Оттаму, акронимот беше променет во CAMELS, а произлегува од почетните букви на шесте 

области од работењето на банките што се предмет на оценување и тоа:C (Capital adequacy) - Адекватност 

на капитал; A (Asset quality) - Квалитет на активата; M (Management quality) - Квалитет на управувањето; 

E (Earnings) – Заработка: L (Liquidity) – Ликвидност; S (Sensitivity to market risk) - Осетливост на пазарен 

ризик.  
7Опфаќаше оценка на прудентни показатели, кредитен ризик, профитабилност, пазарни ризици и 

квалитативни критериуми.  
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еднакви услови во европското банкарство. 

 

3.3. Процес на оценка на ризиците (SREP) 

 

Оценката на ризиците е сеопфатен процес со кој се анализира и оценува профилот 

на ризичност на секоја банка. Врз основа на оваа оценка,супервизорскиот орган ги 

дефинира своите активности кон банката. Профилот на ризичност за сите банки е 

континуиран процес, бидејќи се спроведува најмалку еднаш годишно.  

Овој процес ги опфаќа следните елементи (EBA, 2014): 

 оценка на деловниот модел на банката; 

 оценка на корпоративното управување; 

 оценка на ризиците за капиталната позиција и потребното ниво на капитал 

(кредитниот ризик, оперативниот ризик, пазарниот ризик);  

 оценка на ликвидноста; 

 севкупна оценка од процесот на супервизорско оценување на ризиците и 

 супервизорска акција. 

 

 
Слика1. Процес на SREP-оценка 

Извор: EBA (2014), Guidelines on common procedures and methodologies for SREP, стр.21 

 

При оценување на поединечните елементи на SREP (Табела 1), се користат оценки 

во распон од 1 до 4. Притоа, добиените оценки го имаат следното значење: 

- 1 (ниско ниво на изложеност и добро управување)  

- 2 (умерено ниво на изложеност и задоволително управување) 

- 3 (значајно ниво на изложеност и управување со недостатоци) и  

- 4 (високо ниво на изложеност и слабо управување). 

Врз основа на оценките на поединечните елементи се определува севкупната 

агрегатна оценка образложена во SREP-одлука. За секоја банка се изработува SREP-

одлука прилагодена на индивидуалниот профил на банката. Притоа, треба да се има 
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предвид значајноста на поединечните елементи за севкупниот профил на ризик на 

банката. Имено, оценка 3 или 4 може да биде определена за банка кај која само еден 

елемент е оценет со 3 или 4, кога тој елемент доминантно го определува севкупниот 

профил на ризик на банката. На пример, во услови кога банката во најголем дел е 

ориентирана кон традиционалните активности, оценката за кредитниот ризик ќе има 

најголемо влијание врз вкупната оценка за профилот на ризичност на банката. 

 

Табела 1. 

Матрица на ризици (севкупна оценка од SREP) 

 

Резултатите од извршеното оценување претставуваат основа за изработка на 

супервизорска стратегија за банката. Тоа вклучува предлог за спроведување теренска 

контрола, преземање супервизорски мерки преточени во определени квантитативни 

и/или квалитативни барања за отстранување на специфичните недостатоци утврдени при 

оценка на поединечните елементи од SREP и/или мерки за рана интервенција. 

Вообичаено, од банката може да се побара да држи повеќе капитал како дополнителна 

заштитна мерка за поголемиот обем преземени ризици или за оние ризици кои не се 

целосно или делумно покриени со Пилар 1 капиталното барање. Исто така, можни се 

мерки во делот на ликвидноста за зголемени гранични вредности на одредени 

показатели. Во најекстремен случај, супервизорот може да побара банката да го смени 

своето раководство или да изврши промени во својот деловен модел.8 

 

3.3.1. Оценка на корпоративното управување 

 

Корпоративното управување претставува севкупност на заемните односи меѓу 

Управниот одбор, Надзорниот одбор, другите лица со посебни права и одговорности кои 

извршуваат раководна функција во банката, акционерите на банката и останатите 

заинтересирани лица. Вака разбрано, корпоративното управување овозможува целосен 

преглед на оперативната и организациската структура на институцијата, целокупната 

рамка за контрола и управување со ризиците и техничката архитектура што ја поддржува 

рамката и практиката за управување со ризиците. Оценката опфаќа три главни аспекти: 

 рамка за внатрешно управување на институцијата (вклучувајќи организациска 

структура, ефикасност и квалитет на работа на органите на банката и нивната 

улога во спроведувањето и почитувањето на корпоративната култура и 

вредности во банката, во управувањето со ризиците, усогласеност со 

прописите и со внатрешната ревизија, како и користењето на надворешните 

услуги); 

 рамка за апетитот за ризик и културата на ризик, вклучително и 

                                                           
8Анализата на деловниот модел (Business model analysis - BMA) е опфатена во поглавјето 5. 

Елемент 

Ниво на 

ризик 

(квантитет)

Контрола на 

ризикот 

(квалитет) Оценка Пондер

Севкупна 

оценка

Анализа на деловниот модел

Корпоративно управување

   Кредитен ризик

   Валутен ризик

   Ризик на каматни стапки

  Оперативен ризик

Ризици на капиталот 100%

Адекватност на капиталот

Ликвидност
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ефикасноста/соодветноста на интерните акти за политиките за наградување; 

 инфраструктурата за ризик, што значи ефикасност и квалитет на контролните 

функции (управување со ризиците, контрола на усогласеноста со прописите и 

внатрешна ревизија). 

Оценката на корпоративното управување и управувањето со ризиците се врши со 

цел да се обезбеди дека корпоративното управување е соодветно на профилот на ризик, 

деловниот модел, големината и сложеноста на банката и да се оцени степенот до кој 

банката се придржува до барањата и стандардите за добро корпоративно управување и 

на интерните контролни механизми.  

Основни елементи кои придонесуваат за обезбедување стабилна средина за 

управување со ризиците се: 

 активна функција на Надзорниот одбор, одговорно и секојдневно управување 

на Управниот одбор и на лицата со посебни права и одговорности; 

 соодветни политики, процедури и дефинирани линии на одговорности; 

 соодветно идентификување, мерење и следење на ризиците,  

 целосен систем за известување на раководството (МИС); и 

 сеопфатен систем на интерни контроли и внатрешна ревизија. 

Одговорноста на органите на банката се гледа во обезбедувањето соодветна и 

транспарентна структура на корпоративното управување во Банката, транспарентна и 

документирана постапка на донесување одлуки и јасна и конзистентна поделба на 

правата и одговорностите. Политиката за наградување на банката треба да го поддржи 

доброто корпоративното управување и управувањето со ризиците на банката. 

Практиките на наградување се идентификувани како еден од бројните фактори 

што придонеле за засилување на прекумерното преземање ризик во банките. Високите 

краткорочни профити доведуваат до исплата на големи бонуси за раководството без 

оглед на долгорочните ризици кои се преземени во име на банката. Затоа, на 

несоодветната политика на наградување се гледа како на пречка за постигнување здраво 

и ефикасно управување со ризиците во банката. 

Во банките треба да постои адекватна рамка за управување со ризици која 

вклучува адекватни политики, процедури, лимити и контроли. Треба да бидат 

воспоставени и имплементирани добри процеси за идентификување, оценка, мерење и 

известување за сите материјални ризици на кои е изложена банката, да постои систем на 

следење на апетитот за ризик, воспоставените лимити за ризици и стратегијата за ризици, 

процесот на одобрување нов производ, како и соодветен процес на тестирање на стресот. 

Контролата на усогласеноста на работењето на банката со прописите претставува 

идентификување и следење на можните ризици од неусогласеност на работењето на 

банката со прописите, пропишаните практики и етичките стандарди. Доколку овој ризик 

се материјализира, односно како последица на неусогласеноста на работењето на банката 

со прописите, банката може да биде изложена на парични казни и санкции, 

неисполнување на договорите со клиентите и загрозување на нејзиниот углед. Оваа 

функција треба да биде независна, да има доволен авторитет, значење, но и ресурси. 

Функцијата на внатрешна ревизија треба да обезбеди независен и објективен 

совет на органите на банката во управувањето со квалитетот и ефикасноста на интерните 

контроли во банката. Таа треба да биде ефикасна, квалитетна, независна од останатите 

организациски делови. Нејзината работа треба да се заснива на принципите на 

објективност, компетентност, доверливост и интегритет и да има неограничен пристап 

до сите информации во банката.  
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3.3.2. Оценка на ризиците за покривање на капиталот во вкупната оценка 

на профилот на ризичност на банките 

 

Во фокусот на оценката на ризиците за капиталот се наоѓа оценката на 

материјалните ризици на кои банката е изложена или може да биде изложена. Оваа 

оценка опфаќа проценување на нивото на изложеност и квалитетот на управување со 

кредитниот, оперативниот, валутниот ризик и ризикот од промена на каматните стапки 

во портфолиото на банкарските активности. Ова овозможува да се анализира 

капиталната позиција на институцијата од три различни и комплементарни аспекти. 

3.3.2.1. Кредитен ризик 

 

За поголемиот број институции, особено оние со традиционален модел на 

банкарство, кредитите се најголемиот и најважниот извор на кредитен ризик.  

Оценката на изложеност на банката на кредитен ризик опфаќа оценка на нивото 

на изложеност (квантитетот) и на квалитетот на управување со кредитниот ризик. 

Оценката на нивото на изложеност се врши преку пресметка на одредени индикатори 

(статичка и динамичка анализа) со кои се утврдува: 

 големината на кредитната изложеност на банката, односно идентификување 

на значајноста на кредитните активности на банката споредено со останатите 

нејзини активности; 

 идентификување на најзначајните извори на кредитен ризик; 

 анализа на структурата на кредитна изложеност, индикаторите за нивото и 

квалитетот на изложеност на кредитен ризик; 

 оценка на инхерентниот ризик, концентрацијата присутна во кредитното 

портфолио, нејзиното движење и тренд, индиректниот кредитен ризик и други 

аспекти на изложеност; 

 индикатори за рано предупредување; и 

 резултати од стрес-тестовите т.е. симулациите. 

Во овој контекст, треба да се земат предвид и надворешните фактори, односно 

економското опкружување и состојбата и трендовите на пазарот. 

Со анализата на индикаторите треба да се утврди нивниот тренд во анализираниот 

период, причините за позначајните промени и главните двигатели на нивната промена, 

како и споредба со групата банки на која ѝ припаѓа самата банка и банкарскиот систем 

во целина. Изложеноста на кредитен ризик треба да се анализира од повеќе аспекти: 

сегменти (корпоративни клиенти/физички лица), валутна структура, обезбедување по 

сегменти, географски реон, тип на кредити (еднократна отплата, реструктурирани, 

пролонгирани), исправка на вредност, нефункционални и проблематични кредити (по 

сегменти, ефекти од спроведени отписи), преземени средства за наплата на 

побарувањата, интерна категорија на ризик (според моделот на банката), ниво и тренд на 

вонбилансна изложеност (гаранции, акредитиви, неискористени непокриени одобрени 

лимити - кредитни картички, револвинг-кредити, пречекорувања по трансакциски 

сметки и друго). 

Меѓу индикаторите за квалитетот на кредитното портфолио како позначајни 

можат да се селектираат следниве: 

 нефункционални/вкупни кредити (статичка анализа),  

 нови нефункционални кредити/вкупни редовни кредити од претходната 

година (динамичка анализа),  

 покриеност со исправка на вредноста на нефункционалните кредити (вкупна 

и исправка на вредност за нефункционалните кредити),  
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 концентрација на кредитното портфолио (големи изложености/сопствени 

средства; 10 најголеми клиенти/сопствени средства; НН индекс за дејност),  

 капитал потребен за покривање на кредитниот ризик (актива пондерирана 

според кредитен ризик/вкупна кредитна изложеност. 

Фактори кои влијаат на проценката при одредување на квалитетот на управување 

со кредитниот ризик се следните:  

 организациската поставеност на кредитниот процес,  

 воспоставени политики и процедури за управување со кредитниот ризик, 

 воспоставениот систем за управување со кредитниот ризик,  

 квалитет и сеопфатност на внатрешната ревизија што се спроведува во делот 

на управување со кредитниот ризик, како и наодите од надворешната ревизија 

во овој сегмент. 

Во утврдувањето на прифатливото ниво на ризик се вклучуваат квалитативни и 

квантитативни показатели за изложеностa на кредитен ризик со дефинирани гранични 

вредности/лимити од аспект на сегмент, дејност, географска локација, клиент и 

поврзаните со него:, обезбедување, производи, интерни категории на ризик, исклучоци 

и сл. Сето ова е со цел постигнување диверзифицирано кредитно портфолио и во 

согласност со пазарните движења.  

Банката треба да поседува соодветен и ефективен процес за преземање, следење 

и известување за кредитниот ризик на кој е изложена. Во негови рамки се вклучени:  

 адекватна сегрегација на должности на лицата вклучени најмалку во процесот 

на одобрување, следење и наплата на побарувањата. Тоа подразбира 

распределба на должности помеѓу организацискиот дел за преземање 

кредитен ризик (front office) и делот за заднинско работење (back office), 

односно соодветна сегрегација на должностите во процесот на продажба, 

анализа и одобрување со цел избегнување потенцијален конфликт на интерес; 

 соодветно дефинирање на критериумите за одобрување на кредитните 

изложености. Критериумите треба да опфатат анализа на финансиската 

состојба на клиентот, способноста за генерирање парични текови во иднина, 

кредитна историја на клиентот, намена на средствата од кредитот, 

сензитивност на промената на девизниот курс или каматните стапки, како и 

анализа на квалитативни елементи (анализа на дејноста, секторот, 

менаџментот, деловните ризици и слично); 

 воспоставен систем за известување на раководството, кој треба да биде 

навремен, комплетен и точен; 

 процесот на мерење на преземениот ризик, односно определување на 

категориите ризик и утврдување на исправката на вредност; 

 следењето на изложеностите, воспоставени процедури и критериуми за 

навремено идентификување на влошени кредитни изложености, дефинирани 

индикатори за рано предупредување (денови на доцнење, финансиски 

индикатори и сл.); и 

 процесот на управување со проблематични кредити. Посебно внимание треба 

да се посвети на раното откривање и преземање благовремени и брзи 

соодветни активности за нивно разрешување и наплата. Во некои банки 

ваквите клиенти се следат од посебен организациски дел т.е. лица независни 

од оние вклучени во процесот на одобрување, со дефинирање стратегија за 

наплата на секој одделен клиент.  

Банката треба да врши годишно стрес-тестирање врз основа на соодветни 

претпоставки, анализа на макроекономското опкружување и движењата во банкарскиот 

сектор, примена на екстремни сценарија специфични за банката и надворешни фактори, 
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како и сценарија со примена на повеќе комбинации (пример: влошување на квалитетот 

на портфолиото, промена на девизниот курс и др), предвидени активности што ќе се 

преземат во зависност од добиените резултати вклучувајќи и активности поврзани со 

ICAAP и ILAAP (на пример, промена на критериумите за одобрување, стратегија за 

кредитирање, дополнителен капитал).  

 

3.3.2.2. Пазарен ризик 

 

Пазарниот ризик е дефиниран како ризик од загуби во билансните и 

вонбилансните позиции што произлегуваат од движењата на пазарните цени и имаат 

влијание врз добивката и загубата или врз капиталната позиција на институцијата. Овој 

ризик произлегува од:  

 фактори на ризик кои се во основата на инструментите на институцијата: 

ризик од каматна стапка, ризик од капитал, ризик од кредитен распон, валутен 

ризик и стоковен ризик (вклучително и позицијата на благородните метали); 

 карактеристики на заземените позиции: ризик за проценка поврзан со 

комплексни и неликвидни позиции, нелинеарен ризик и ризик на јаз; 

 односот со договорната страна на трансакциите – ризик за прилагодување на 

проценка на кредит и ризик за порамнување; 

 практики за управување со ризик на институцијата: хеџинг-стратегии, основен 

ризик и ризик од концентрација. 

Во рамки на пазарните ризици се вклучуваат валутен ризик и ризик од промена 

на каматните стапки во портфолиото на банкарски активности. 

 

3.3.2.3. Валутен ризик 

 

При определување на оценката за нивото на изложеност на банката на валутен 

ризик, како појдовна основа се користи оценката на индикаторот за соодносот помеѓу 

просечната агрегатна отворенa девизна позиција и сопствените средства.  

Фактори кои имаат влијание врз анализа на валутниот ризик се: структурата и 

големината на девизната актива и девизната пасива од аспект на поединечна валута и 

поединечни позиции, трендот на движење на девизната актива и девизната пасива, 

јазовите помеѓу средствата и обврските во девизи и денари со девизна клаузула, 

движењето на агрегатната девизна позиција во анализираниот период, и движењето на 

нето-приходите од курсните разлики.  

Елементи кои влијаат при оценување на квалитетот на управување со валутниот 

ризик се: интерните акти и организациската структура на банката поврзани со 

управувањето со валутниот ризик, системот на известување и внатрешната ревизија во 

овој сегмент. 

3.3.2.4. Ризик од промена на каматните стапки во портфолиото 

на банкарските активности 

 

Банките се изложени на ризик од потенцијални промени во каматните стапки што 

негативно влијаат на нетрговските активности на институцијата. Проценката на овој 

ризик опфаќа две комплементарни анализи: 

 анализа од гледна точка на економската вредност, која се фокусира на тоа како 

промените во каматните стапки влијаат на сегашната вредност на очекуваните 

нето-парични текови; и 

 анализа од перспектива на заработувачката, која се фокусира на влијанието на 
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промените на каматните стапки врз заработката на краткорочна основа. 

 

3.3.2.5. Оперативен ризик 

 

Во согласност со дефиницијата на Базелскиот комитет за ефикасна банкарска 

супервизија, оперативниот ризик е ризик од загуба што произлегува од несоодветни лица, 

несоодветни или слаби интерни процеси, луѓе и системи или од надворешни настани. 

Оперативниот ризик го вклучува и правниот ризик, како и ризикот од перење пари и 

финансирање на тероризмот, ризикот од несоодветност на информативните системи, 

ризикот за модели и други оперативни ризици, но ги исклучува стратегискиот и 

репутацискиот ризик. 

Оперативниот ризик е класифициран во седум видови настани: 

 внатрешна измама (намерно погрешно известување во врска со одделни 

позиции, кражби од страна на вработените, тргување на вработените за своја 

сметка врз основа на внатрешни информации, корупција, злоупотреба на 

службена должност); 

 надворешна измама (кражба, проневера, хакерство); 

 работни практики и сигурност на работното место (плаќање отштети на 

вработените, прекршување на законските стандарди за здравствена и 

социјална заштита и сигурност на работното место, дискриминација на 

вработените); 

 клиенти, производи и деловни практики (злоупотреба на личните податоци на 

клиентот, несоодветно тргување за сметка на банката, перење пари, 

прекршување на договорните обврски); 

 оштетување на основните средства (тероризам, вандализам, земјотреси, 

пожари, поплави); 

 прекин на деловните процеси и грешки во системот (грешки во софтверот и 

хардверот, телекомуникациски проблеми, застарување на средствата); 

 извршување, испорака и управување со процеси (грешки при внес на 

податоци, грешки кај обезбедувањето, нецелосна правна документација, 

неавторизиран пристап до сметки, спорови со трети страни). 

Вообичаени показатели кои се пресметуваат за оцена на нивото на оперативниот 

ризик се: 

 вкупни приходи (за последните 3 години),  

 капитал за оперативен ризик/вкупен потребен капитал,  

 загуби за оперативен ризик/вкупен потребен капитал,  

 загуби за оперативен ризик/вкупен приход.  

Врз оценката на квалитетот на управување на банката со оперативниот ризик, 

влијаат следните фактори: воспоставената организациска рамка, политиките и 

процедурите; стратегијата за управување со ризик и апетит на ризик; процесот на 

идентификација, мерење и следење на оперативниот ризик; планот за непрекинатост во 

работењето и планот за вонредни услови; активности на внатрешната ревизија во овој 

сегмент. 

Агрегатното ниво на ризик од перење пари и финансирање тероризам е ниво на 

ризик кој се добива во зависност од нивото на инхерентниот ризик и квалитетот на 

управување со ризикот од перење пари и финансирање тероризам. Инхерентниот ризик 

е поврзан со типот на клиентот и неговата земја на потекло, природата на деловниот 

однос, производ или услуга и канали на дистрибуција во случај на отсуство на какви било 

контролни механизми. Банките треба да воспостават систем за спречување перење пари 

и финансирање тероризам, имајќи ги предвид следните елементи: профилот на ризик на 
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клиентите, производите и услугите што ги користат; природата, обемот и сложеноста на 

работењето на нејзините клиенти; комплексноста на активностите на клиентите; 

каналите на дистрибуција што се користат; обемот и големината на трансакциите кои се 

извршуваат во банката.  

Квалитетот на управувањето со ризикот од перење пари ги опфаќа мерките и 

дејствијата кои во согласност со прописите ги презема банката за спречување перење 

пари и финансирање тероризам во однос на управување со овој ризик, работата на 

овластеното лица т.е. одделот за овој ризик, вклученоста на органите на банката, како и 

работата на службата за внатрешна ревизија. 

Ризикот од несоодветност на информативните системи е дефиниран како ризик 

од загуба за банката поради губење, неовластено користење или нерасположливост на 

информациите, информативните средства и/или сервисите што ги нуди банката. Секоја 

банка треба да развие и да одржува соодветна рамка за управување со ИТ-ризикот која 

ќе биде ефективна и ефикасна во идентификување, оценка, следење и контрола, имајќи 

ги предвид комплексноста и видот на производите и услугите, организациската 

структура и културата за управување со ризици при развој на рамката за управување со 

овој ризик. Битни критериуми за сигурноста на информативниот систем на банката се 

доверливост, интегритет и расположливост.  

 

3.3.3. Оценка на адекватноста на капиталот и потребите за капитал 

 

Процесот на интерна оценка на капиталот (ICAAP) игра клучна улога во 

управувањето со ризиците на банката. Оценката на овој процесе со цел да се утврди дека 

нивото на сопствени средства со кои располага банката одговара на нејзииот профил на 

ризичност, односно соодветствуваат на природата, видот и обемот на финансиските 

активности што ги врши банката и ризиците на кои е изложена како резултат на тие 

активности (т.н. минимално потребно ниво на капитал за банката). Овој процес 

произлегува од барањата на вториот столб (Пилар 2) на Базелската капитална спогодба 

2 и се заснова на идејата дека со законски утврдените минимум капитални барања 

(сопствени средства пресметани според првиот столб на Базелската капитална спогодба) 

се покриваат кредитниот, пазарниот и оперативниот ризик, врз основа на униформни 

правила дефинирани во начинот на утврдување на адекватноста на капиталот. Притоа, 

ниту еден сет униформни правила не може да ги опфати сите аспекти на секој ризик или 

да ги покрие сите ризици на кои е изложена одредена банка.  

Од друга страна, процесот на утврдување и оценка на капиталот, не може да се 

заснова на автоматско надградување на потребниот капитал со капитални додатоци (т.н. 

Пилар 2 „add-ons“) за ризиците кои не се опфатени во рамки на првиот столб. Потребно 

е да се изврши оценка на целокупниот профил на ризик на банката и врз основа на него 

да се утврди вкупниот потребен капитал за покривање на ризиците на кои е изложена на 

банката.Според тоа, освен ризиците кои се опфатени со првиот столб на Пилар 1 

ризиците, потребна е проценка и на: 

 ризиците кои не се целосно опфатени со методологијата за утврдување на 

адекватност на капиталот (резидуалниот ризик од кредитната заштита, 

оперативниот ризик од воведување нови производи и процеси и сл.), 

 ризиците кои воопшто не се опфатени со методологијата за утврдување на 

адекватноста на капиталот (Пилар 2 ризици - ликвидносeн ризик, ризик на 

каматните стапки од портфолиото на банкарски активности, ризик од 

концентрација на изложеност на банката, ризик на земјата, стратегиски ризик, 

репутациски ризик и други ризици) и 

 ризиците од надворешното опкружување, односно ризиците што 
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произлегуваат од макроекономското, деловното или регулаторното 

опкружување во кое работи банката. 

Основните принципи на процесот за оценка на капиталот се следните: 

 сеопфатност, односно опфат на сите значајни ризици кои имаат влијание врз 

солвентната позиција на банката, вклучувајќи ги квантитативните и 

квалитативните аспекти, како корпоративното управување во банката и 

управувањето со материјално значајните ризици; 

 пропорционалност, што означува дека опфатот и длабочината на оценката 

треба да бидат пропорционални со деловниот модел на банката, 

воспоставените процеси на системот за управување со ризици, големината, 

комплексноста на активностите и системското значење на банката; 

 континуитет, т.е. процесот треба да се спроведува редовно во текот на 

годината, со периодична оценка и известување во дефиниран временски 

интервал, но најмалку еднаш годишно; 

 ориентираност кон иднината, односно врз основа на расположливите 

информации во даден момент, се врши оценка на можноста на банката да се 

усогласи со капиталните барања во наредниот период. Тоа значи дека се 

оценува и финансиската моќ на секоја банка да се соочи со идни неповолни 

настани, идентификација на ризици кои можеби сѐ уште не се значајни, но би 

можеле да бидат во идниот период, како и оценка на способноста на банката 

да ја поддржи својата идна развојна стратегија. Во таа смисла, се изработува 

капитален план на секоја банка; 

 превентивност, која укажува на потребата од изрекување прудентни мерки за 

да се избегне можноста за доведување на банката во состојба на 

поткапитализираност или несолвентност; и на тој начин да се ограничат 

негативните последици врз банкарскиот систем. 

По правило, повисокиот профил на ризичност на одредена банка, подразбира 

потреба за повисоко ниво сопствени средства, односно повисоко ниво на вкупен 

капитален додаток над законскиот минимум за стапката на адекватност на капиталот. 

Во управувањето со капиталот, од банките се бара да почитуваат неколку барања: 

 да се усогласат со барањата за капитал пропишани од регулаторот; 

 да бидат усогласени со капиталните барања од меѓународните финансиски 

институции доколку користат долгорочни позајмици и кредитни линии; 

 соодветно управување со капиталот од страна на раководството на банката за 

да се обезбеди стабилност на растот и развојот на банката. 

Адекватноста на капиталот треба да биде детално испланирана при изработка на 

деловниот план, со пресметка на следните показатели:  

 редовен основен капитал во однос на ризичните средства на банката, што не 

треба да биде помал од 4,5% според Базелскиот стандард 3; 

 основен капитал во сооднос со ризичните средства на банката, што не треба 

да биде помал од 6% (показател Тиер 1);  

 стапка на адекватност на капиталот (како процент на сопствените средства) 

која не треба да биде помала од 8%. 

Покрај ова, стапката на адекватност се надоградува со заштитни слоеви на 

капиталот (капитални бафери) и тоа: за зачувување на капиталот (2,5% од RWA), 

противцикличен заштитен слој на капиталот (0-2,5%), за системски значајна банка (1-

3,5% од RWA) и системски заштитен слој (1-3% од RWA), како и капиталното барање за 

Пилар 2, што ги определува супервизорскиот орган. 
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3.3.4. Оценка на ликвидноста 

 

Основната улога на кредитните институции за трансформација на рочноста на 

краткорочните депозити во долгорочни заеми ги прави инхерентно ранливи на 

ликвидносен ризик. Процесот на управување со ликвидносниот ризик треба да опфати 

воспоставување и примена на соодветна рамка со интерни акти и организациска 

поставеност за управување со ликвидносниот ризик, следење на изворите на средства и 

нивната концентрација, соодветен информативен систем, адекватни правила за стрес-

тестирање, правила за воведување нов производ и соодветен процес на утврдување на 

интерната ликвидност. Исто така, потребно е да биде воспоставен и редовно да се 

ревидира планот за управување со ликвидносен ризик во вонредни услови. Во фокусот е 

оценката на инхерентниот ликвидносен ризик, инхерентниот ризик од изворите на 

финансирање и квалитетот на управување со овие ризици. 

При определување на оценката за нивото на изложеност на банката на 

ликвидносен ризик, како појдовна основа се користи анализата на интерни ликвидносни 

показатели со пропишани нивни прагови и прагови за рано предупредување, како и 

регулаторни показатели, кои банката е должна да ги следи и одржува. Изворите на 

средства и нивната концентрација треба да се следат најмалку по депоненти, производи, 

цената на изворите на средства и нивната преостаната рочност, како и можноста за 

обновување на изворите на средства. 

Проценката на сопствената ликвидносна позиција и идентификувањето на 

ризикот е битен предуслов за градење конзистентен систем за управување со 

ликвидноста и системот за управување со ликвидносниот ризик. Интерната проценка на 

ликвидноста се изведува од квалитативна и од квантитативна перспектива, со што треба 

да се добие јасна позиција за тековните и идните процеси на ликвидност на банката. 

Банката треба да имплементира специфични сценарија за forward looking стрес-

тестирање на ликвидносниот ризик со соодветно идентификувани можни настани или 

промени во условите на пазарот, кои може да имаат неповолни влијанија. Преку нив 

треба да се оцени соодветноста на ликвидносната позиција на банката.  

 

  



 

53 

 

Глава 4. ОЦЕНКА НА ДЕЛОВНИОТ МОДЕЛ 

ВО КОНТЕКСТ НА ВКУПНАТА ОЦЕНКА 

НА ПРОФИЛОТ НА РИЗИЧНОСТ НА БАНКИТЕ 

 

4.1. Процесот на оценување на деловниот модел на банките 

 

Анализата на деловниот модел (Business Model Analysis - BMA) вклучува оценка 

на деловниот модел на краток и долг рок. Со оваа анализа се добива целосна слика за 

постоечкиот деловен модел на банката и за тоа како деловниот модел ќе се развива во 

иднина под влијание на долгорочните стратешки одлуки на банката и промените во 

деловното опкружување. 

Анализата на деловниот модел опфаќа: прелиминарна проценка, проценка на 

деловното опкружување, квантитативна анализа на тековниот деловен модел, 

квалитативна анализа на тековниот деловен модел, анализа на идната стратегија и 

финансиските планови на долг рок, вклучително и планираните промени на деловниот 

модел (Слика 2).  

 

 

 
        Слика 2. Процес на оценување на деловниот модел на банките 

      Извор: ЕВА, Business model analysis, p. 38. 

 

Во рамките на анализата треба да се вклучи следното:  

 оценка дали деловниот модел на банката се смета за одржлив на краток рок, 

односно дали е способен да генерира добивка во наредните 12 месеци (англ. 

viable) и 

 оценка дали банката ги идентификувала тековните и идни закани кои можат 

да го попречат остварувањето на поставените цели, врз основа на што треба 

да се оформи мислење дали деловниот модел на банката се смета за одржлив 

на долг рок, односно во следните 3 години (англ. sustainable). 

Според тоа, проценката на деловниот модел на банката е насочена кон разбирање 

на начинот на функционирање на институцијата. Оваа анализа треба да послужи и за 

идентификување на клучните слабости во работењето на банката, кои би можеле да 

имаат материјално влијание врз нејзината одржливост или би можеле да доведат до 
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неисполнување на деловните цели на банката во иднина. Во крајна линија, анализата на 

деловниот модел може да помогне при навремено идентификување конкретни ризици 

кои би можеле да ја намалат стапката на адекватност на капиталот и ликвидноста на 

банката. 

 

4.2. Макроекономски детерминанти на работењето на банките 

 

Деловното опкружување е средината во која банката работи и настојува да 

создаде профит. Оттука, проценката на деловното опкружување е исклучително значајно 

и треба да се спроведува континуирано. Притоа треба да се има предвид фактот дека 

деловната средина може да биде под влијание на повеќе фактори:  

 макроекономски состојби и трендови (БДП, стапка на невработеност, 

инфлација, каматни стапки, цени на недвижности, стапки на задолженост на 

одделни сектори, политичка стабилност и сл.); 

 севкупни пазарни трендови (промени во регулативата, макропрудентни 

мерки, промени во технологијата, промени во однесувањето на клиентите, 

промени на демографската структура, зголемена побарувачка за исламско 

банкарство, зголемена потреба за транспарентност и сл.), и  

 конкурентно опкружување (планови и проекции на конкуренцијата, 

потенцијален влез на нови субјекти на пазарот, планирани статусни промени 

на другите банки и сл.).  

Акцентот во рамки на оваа анализа треба да биде ставен на способноста на 

банката за спроведување промени и прилагодувања на деловниот модел во согласност 

промените во деловното опкружување. Имено, јасно е дека надворешните фактори со 

текот на времето влијаат врз перформансите на банките и нивната профитабилност, а 

банката треба да го прилагоди своето однесување на макроекономското опкружување. 

Банката треба да ги следи движењата на макроекономските показатели, особено оние кои 

ги идентификувала таа како најзначајни во смисла на директно или индиректно влијание 

врз нејзиното работење. 

Имајќи ги предвид целите на банката за идно позиционирање на пазарот, банката 

со посебно внимание треба да ги анализира промените во конкурентското окружување. 

 

4.3. Специфични детерминанти на работењето на банките 

 

Оценувањето на деловниот модел на банката започнува со прелиминарна оценка. 

Таа опфаќа пресметка на два основни показатели што се однесуваат на профитабилноста 

и оперативната ефикасност на банката: стапката на поврат на активата (RОA) и 

показателот за оперативна ефикасност (Cost-to-income). Ако деловниот модел (или 

стратегија) не генерира поврат што го надминува вкупниот трошок, тогаш моделот не е 

одржлив од перспектива на инвеститорот. Другите индикатори, како на пример, 

показателите за ликвидност, се исто така значајни за целокупната оценка на профилот 

на ризичност на банката, но генерално не и за стратегиското одлучување.  

Поаѓајќи од погоре наведенот, целта во овој случај е да се утврдат деловните 

линии на банката, географската распространетост, најголемите производствени линии, 

односно да се утврдат изворите на приходи и структурата на активата. Треба да се дојде 

до сознание дали и каков придонес во креирањето на приходот има одреден производ 

(дали можеби се работи за мал придонес), но, наспроти тоа, истиот производ има големо 

учество во преземениот ризик за банката (мерено преку активата пондерирана со 

ризици). Затоа, појдовни критериуми за овој дел од анализата се следните: 

 материјалност на деловната линија. За големи банкарски групи е посебно 
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битно да се утврди кои деловни линии, подружници, филијали, географска 

локација или производ, генерираат најмногу профит и се битни за 

одржливоста на банката; 

 значајност на активностите за стратешкиот план. За активностите кои 

планира да ги развива банката, особено ако се работи за нова активност или 

ако е предвиден значителен раст, потребна е длабинска анализа; 

 промени во деловниот модел. Потребно да се даде фокус на промените кои 

банката предвидела да ги направи во наредниот период (ширење на мрежата, 

ориентација кон инвестициски активности, ориентација кон кредитирање 

нанаселение и слично); 

 споредба со групата банки (peer comparison). Атипичното извршување на 

одредена деловна линија споредено со групата банки укажува на потреба од 

сеопфатна детална анализа. При тоа, од аспект на анализата на деловниот 

модел, целисходна е споредбата на деловната линија со другите конкурентни 

банки како целина, односно со групата банки кои таргетираат ист извор на 

приходи, отколку споредба со конкурентската банка. На пример, споредба на 

деловната линија кредитирање станбени кредити во рамки на групата банки; 

 временски период од претходно извршена оценка и утврдени супервизорски 

наоди. 

Способноста на раководството да обезбеди одржливост на банката со помош на 

стратегијата на банката зависи меѓу другото од неговата свесност за клучните носители, 

зависности и слабости на деловниот модел. Со оценката на деловниот модел треба да 

бидат одговорени следниве клучни прашања: 

 Како банката прави профит денес? 

 Кои сеглавните носители на нејзината профитабилност? 

 Како банката планира да прави профит утре? 

 Како и дали ќе се променат клучните носители на профитабилноста? 

Одговорите на овие прашања се добиваат со целосна и длабинска квантитативна 

и квалитативна анализа на тековното работење на банката и на идната стратегија на 

работење на банката. 

Показателите за апетит на ризик треба да се засноваат на следниве принципи: 

 детален опис на апетитот за ниво на висок ризик (гранични вредности) со 

преточување во квантитативни и квалитативни мерења кои ги покриваат 

главните деловни линии; 

 показателите да бидат интегрирани со стратешките цели и да ја одразуваат 

структурата на значајните ризици на кои е изложена банката, како и нивото на 

ризик што е потребно за да се реализира деловниот план. Апетитот за ризик 

содржи квантитативни показатели кои можат да бидат определени за одделни 

деловни линии на банката и за одделните видови ризици, со цел да може да се 

спроведува контрола на профилот на ризик на банката; 

 показателите треба да имаат целни нивоа на ризик утврдени во стратегијата на 

банката во корелација со системот на гранични вредности што се применуваат 

за контрола на профилот на ризичност на оперативно ниво; 

 апетитот за ризик вклучува показатели кои го дефинираат нивото на ризик во 

услови на одредени шокови и стресно опкружување за да може соодветно да 

се процени отпорноста на банката кон внатрешните и надворешните фактори 

на ризик; 

 показателите треба да се интегрирани во сите внатрешни процеси на банката, 

вклучително и нејзино деловно планирање, стапката на адекватност на 

капиталот, ликвидноста и управувањето со средствата и обврските;  
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 показателите треба да вклучуваат „метрика“ предвидена со законските барања 

на регулаторот. 

Прелиминарната проценка опфаќа дефинирање основни деловни линии и 

производи, географска застапеност и главни подружници. Одредувањето на основните 

деловни линии и производи се заснива на изворите на приходи и структурата на активата. 

Како основни деловни линии и производи вообичаено се идентификуваат: 

кредитирањето, осигурувањето, управувањето со имот, инвестициското банкарство итн. 

4.4. Квантитативна анализа на деловниот модел на банките 

 

Квантитативната анализа на тековниот деловен модел претставува анализа на 

финансиските податоци на банката во контекст на нејзиниот апетит за ризик. 

Со анализата на финансиските извештаи се добива првична слика за 

финансиската состојба на банката и за нејзината профитабилна позиција. Сепак, 

сеопфатна анализа не е можна без да се земат предвид инхерентните ризици поврзани со 

опслужувањето на соодветен сегмент од пазарот. Добра почетна основа е утврдување на 

клучните показатели за профитабилност, нивната големина и тренд во контекст на 

преземениот ризик од страна на самата банка и споредени со перформансите на банките 

од групата банки (на пример, RОE, RОA, RAROC, RоRWA). Во рамки на хоризонталната 

и вертикалната анализа на финансиските извештаи потребно е да се утврди следново: 

 влијанието на структурата и трендовите на движење на одделните позиции во 

рамки на активата на банката врз нејзината профитабилност (структурата и 

промените на активата, двигателите на промени, каматоносната актива како 

извор на приходи, концентрација на изворите на приходи, концентрација кон 

одделни дејности, клиенти итн.). Показатели кои треба да се земат предвид 

при анализа на ова прашање се: пазарно учество на банката во банкарскиот 

сектор од аспект на активата, годишна промена на активата, годишна промена 

на бруто-кредитите, кредити/актива, нефункционални кредити/вкупни 

кредити, вкупни кредити/вкупни депозити и сл.; 

 начинот на финансирање и стабилноста на изворите на финансирање на 

банката (структурата и промените на изворите на средства од аспект на 

висината на каматната стапка/цената по која банката ги финансира своите 

активности, рочна и валутна усогласеност со средствата, каматни стапки, 

концентрација на изворите на финансирање, стапки на ликвидност и сл.); 

 квалитетот и ризичноста на активата на банката (нивото, трендот и 

структурата на активата пондерирана според ризици и нејзината планирана 

структура, показатели за квалитетот на кредитното портфолио, концентрација 

на одделни производи/пондери на ризичност); 

 стапката на адекватност на капиталот, стапката на редовниот основен капитал 

и основниот капитал, стапката на капитализираност и трендот на движење, 

можноста капиталната позиција на банката да го поддржи деловниот модел и 

обратно, влијанието на деловниот модел врз капиталната позиција на банката, 

исполнување на минималните супервизорски и законски капитални барања, 

можноста за раст на активностите на банката, дали деловниот модел ја 

подјадува или ја поддржува капиталната позиција на банк,ата; 

 нивото, трендот и структурата на приходите, особено од аспект на нивниот 

редовен карактер (структура, главни носители, концентрација и трендови на 

вкупните приходи; структура, главни носители по сектор и трендови на 

каматните приходи и расходи; влијание на еднократните трансакции врз 

финансискиот резултат; новововедени приходи во текот на годината и 
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нивниот финансиски ефект); 

 нивото, трендот на движење и структурата на трошоците, пред сè 

оперативните трошоци (структура, главни носители, концентрација и 

трендови на вкупните расходи; структура, главни носители и трендови на 

оперативните трошоци; влијание на еднократните трансакции и трансакциите 

со лица поврзани со банката врз финансискиот резултат); 

 влијанието на исправката на вредност и загубите за обесштетување на 

финансиските и нефинансиските средства врз профитабилната позиција на 

банката (кои се главни носители по сектор, клиент, производ; големината на 

исправката на вредност; трендовите на движење на исправката на вредност и 

загубите за обесштетување на финансиските и нефинансиските средства; 

влијание на исправката на вредност и загубите за обесштетување на 

финансиските и нефинансиските средства врз нето каматниот приход и 

финансискиот резултат); 

 планираниот годишен пораст на банката од аспект на апетитот за ризик пред 

сè апетитот за кредитен ризик (стапката на планиран раст во однос на 

претходен период и конкуренцијата, односно дали банката планира да расте 

наредниот период побрзо од претходниот период, и во споредба со пазарните 

трендови); 

 дивидендната политика на банката од аспект на нејзиното влијание врз 

сопствените средства и поддршката на нејзиното идно работење. Зголемената 

исплата на дивиденда може да биде резултат на зголемената профитабилност, 

но исто така може да претставува сигнал дека институцијата не е способна да 

ги согледа можностите за нов раст. 

4.5. Квалитативна анализа на деловниот модел на банките 

 

Квалитативната анализа на тековниот деловен модел на банките треба да покаже 

кои се носителите на упех, но и кои се клучните слабости во банката, со оглед дека 

резултатите од работењето на банката се идентификувани со квантитативната анализа. 

Таа ги опфаќа клучните надворешни и внатрешни фактори кои влијаат врз деловниот 

модел: франшиза, области на конкурентска предност и способноста на раководството на 

банката. Со оглед на тоа што овие фактори не можат да се оценат со воспоставени 

гранични вредности изразени во бројки, многу е потешко да се изведат заклучоци. Иако 

целта на анализата на деловниот модел не е оценка на корпоративното управување и 

воспоставените интерни контроли во банката (тоа е фокус на друг елемент од SREP), 

сепак, потребно е да се оцени способноста на раководството и вработените од аспект на 

извршување на нивните задачи и спроведување на стратегијата на банката, следењето и 

соодветното ажурирање и прилагодување на финансискиот план и на деловната и 

развојна политика.  

Промените во надворешните фактори можат значајно да влијаат на работењето на 

банката и успешноста на нејзиниот деловен модел. Тие вклучуваат промени на кои 

банката може да влијае (на пример, надворешни добавувачи и посредници, ИТ-

провајдери), но и промени на кои банката не може да има влијание (на пример, промени 

во законската и во подзаконската регулатива, промени во платните системи, промени на 

пазарот на работна сила, состојбата во дејностите/секторите кон кои се изложува 

банката, рејтинг-агенции и други надворешни фактори). Исто така, значајни промени во 

технологијата (софтвер, хардвер, know how итн.) можат да имаат влијание во правец на 

значајна промена во деловното работење на банките. 

Внатрешните фактори се под контрола на банката. Тука се мисли пред сè на 
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организациската структура на групацијата и на самата банка, квалитетот и нивото на 

инвестици во ИТ-системите, човечките ресурси, односно дали квалитетот на вработените 

може да го поддржи деловниот модел на банката, компетентноста и способноста на 

раководниот кадар, вклучително и членовите на надзорниот одбор на банката, 

ефикасноста на дистрибутивните канали, ефективноста на мрежата (филијалите и 

експозитурите), која има клучна улога за интеракција со клиентите итн. 

Препознавањето на брендот на банката, дали институцијата има добра репутација, 

лојалноста од страна на клиентите, начинот на справување со потенцијалните 

репутациски шокови, нивото на поплаки од клиентите, активностите преземени за 

заштита на потрошувачите, односно дали постои репутациски ризик кој би можел да 

влијае на профитабилноста и остварувањето на деловната политика и развојниот план 

(стратегијата), како и финансискиот план (буџетот) на банката и слично, се исто така 

сегменти од квалитативната анализа. 

Областите на конкурентна предност ги сочинуваат оние фактори кои ја прават 

институцијата поефикасна во создавањето профит наспроти нејзините конкуренти. 

Некои од нив можат да бидат вклучени во интерните фактори. На пример, постоење 

ефикасна и развиена меѓународна мрежа, користење предности од економијата на обем 

(на пример, остварување профит од поголем број трансакции со пониски трансакциски 

трошоци), можности за обезбедување водечка позиција на пазарот за одредени 

производи, воведување иновации и способност да се развијат нови видови услуги и 

производи, поседување специфични лиценци, франшизи и слично.  

Во рамки на квалитативната анализа на деловниот модел потребно е да се согледа 

и тоа дали банката го исполнила планираниот годишен раст на билансните големини, а, 

доколку има отстапување, да се согледаат причините за отстапување во однос на 

финансискиот план за претходната година (дали ваквата состојба се должи на промени 

во надворешните услови на пример пазарните услови и конкуренција, или на 

внатрешните услови). 

4.6. Оценка на долгорочната стратегија на банките 

 

Примарна цел на анализата на деловниот модел на банката е да се оцени неговата 

одржливост за наредниот период од најмалку три години, а не само да се изгради слика 

за него во даден момент.Стратегиските планови треба да се темелат на разумни 

претпоставки, објективни анализи на тековното (viability) и идно работење на банката 

(sustainability). Разбирањето на целокупната стратегија подразбира финансиски 

проекции и анализа на квалитативни аспекти, односно на клучните носители на 

работењето и развојот на банката. На пример, структурата на приходите помеѓу одделни 

производи треба да биде истовремено анализирана на историска, сегашна и идна основа. 

Стратегијата на банката е во линија со стратегијата за управување со ризиците и апетитот 

за ризик на банката и вклучува финансиски проекции и квалитативни објаснувања, 

вклучително и предвидувања за евентуални поголеми промени на деловниот модел во 

иднина. Oценката за одржливоста на деловниот модел за наредниот период од 12 месеци 

се заснова на следниве критериуми: 

 поврат на капиталот наспроти трошокот на капиталот. Ако деловниот модел 

(или стратегија) не генерира поврат поголем од трошокот, тогаш тој не е 

одржлив од перспектива на инвеститорот. Другите индикатори, како на 

пример, показателите за ликвидност, се исто така битни за целокупната оценка 

на профилот на ризичност на банката, но, генерално, не и за стратегиското 

одлучување; 

 структура на изворите на финансирање. Таа треба да биде соодветна на 
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деловниот модел или стратегија. Волатилноста или неусогласеноста на 

изворите на финансирање може да упатува на тоа дека дури и да се генерира 

поголем поврат отколку трошокот, таа може да не биде одржлива во тековното 

или некое идно деловно окружување; 

 апетитот за ризик. Преземање поголем ризик во очекување да бидат 

генерирани поголеми приходи не е посакувано за регулаторните институции, 

особено кога станува збор за системски важни банки. Апетитот за ризик треба 

да е вграден во плановите на банката, односно да ги поддржува краткорочните 

и долгорочните цели на работењето на банката. Потребно е идентификување 

на ризиците кои би влијаеле врз краткорочните и долгорочните цели; 

 генерирање добивка и нејзина алокација. Распределбата на добивката 

укажува, меѓу другото, и за однесувањето на акционерите и нивниот пристап 

кон развојот на банката. Воедно, потребна е оценка дали банката ги напушта 

деловните линии/производи/услуги кои не се профитабилни или, најверојатно, 

би станале непрофитабилни на среден рок, а при воведување нови производи 

и/или услуги, дали банката прави оценка на нивното влијание врз својата 

профитабилност. 

      Во вакви услови се поставуваат одредени прашања кои треба да подлежат на          

подлабока анализа. Некои од позначајните се следните: 

 реалност и остварливост на претпоставките и проекциите во деловната и 

развојната политика, имајќи предвид колку банката планира да расте и 

споредба на претпоставките со оние на конкуренцијата; 

 планирани промени во деловниот модел и дали тие промени ќе се одразат на 

севкупниот профил на ризичност на банката. Така на пример, насочување кон 

попрофитабилни, но поризични кредитни производи и нивното влијание врз 

нивото на исправка на вредност, насочување кон пораст на депозитите може 

да влијае на пораст на трошоците за финансирање, зголемување на рочноста 

на одреден производ може да предизвика рочна неусогласеност во билансните 

позиции, деловните цели на банката треба да бидат конзистентни со нивото и 

планираниот раст на сопствените средства и стапката на адекватност на 

капиталот;  

 подготвеноста и способноста на акционерите за финансиска поддршка и 

унапредување на работењето на банката. Притоа, од посебно значење е 

финансиската состојба и рејтингот на доминантниот акционер на банката, 

како одлуките на овој акционер влијаат на деловниот модел, односно дали 

одлуките на доминантниот акционер ја насочуваат банката кон производи со 

пониска профитабилност, кон повисок ризик или го ограничуваат растот на 

банката;  

 располагање со соодветен капацитет (капитална позиција, кадар, искуство, 

технички услови итн.) доколку банката планира да се насочува кон нови 

пазари/сегменти. Особено е битно во банката да постои организациска 

структура која овозможува соодветни процеси на управување, одлучување и 

поделба на надлежности, да биде воспоставена ефикасна структура на 

известување на органите, како и трите функции на контрола да се во линија со 

промените на деловниот модел.  

Банката треба да ги отстрани претходно идентификуваните слабости и да ги 

антипицира промените во деловното опкружување. За големи и комплексни 

субјекти/институции анализата на деловниот модел може да се оценува поединечно за 

секоја деловна единица во рамки на институцијата, а потоа да се креира вкупна оценка 

за целата институција.  
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Глава 5. АНАЛИЗА НА ДЕЛОВНИТЕ МОДЕЛИ 

НА БАНКИТЕ ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА 

 

5.1. Архитектура на банкарските системи во ЕУ 

 

Банкарската унија се заснова на три столба: Единствен надзорен механизам 

(Single Supervisory Mechanism - SSM), Механизам за единствено решавање на банките 

(Single Resolution Mechanism - SRM) и Европска шема за осигурување на депозитите 

(European Deposit Insurance Scheme - EDIS). Тие придонесуваат за финансиска 

стабилност и еднакви регулаторни услови за работење на банките во еврозоната. 

 

 

   Слика 3. Структура на Банкарската Унија 

   Извор:www.ecb.europa.eu 

 

Единствениот надзорен механизам (SSM) е систем на банкарска супервизија во 

Европа со основни цели: 

 да се обезбеди сигурност и стабилност на европскиот банкарски систем,  

 да се зголеми финансиската интеграција и стабилност, и 

 да се обезбеди постојана ефективна и ефикасна контрола (супервизија). 

Главната цел на Механизмот за единствено решавање на банките (SRM) е да 

обезбеди ефикасно решавање на случаите на банки што пропаѓаат, со минимални 

трошоци за даночните обврзници и реалната економија. Европската шема за 

осигурување на депозитите (EDIS) пак, има за цел обезбедување подеднакви услови за 

осигурување на депозитите во банките. 

Европскиот банкарски орган (ЕBА) е независен орган на Европската Унија, кој 

работи на обезбедување ефективна, конзистентна и прудентна регулатива и надзор низ 

европскиот банкарски сектор. Негова главна задача е да придонесе кон создавањето на 

Европскиот единствен правилник (European Rulebook). Овој правилник опфаќа упатства, 

стандарди и технички насоки кои треба да ги применуваат националните супервизорски 

институции за да се обезбеди единствен сет на усогласени и еднакви правила за работење 

на финансиските институции низ Европската Унија. 

Европската банкарска супервизија ја сочинуваат Европската централна банка и 

националните банкарски супервизори на земјите членки на Европската унија.Тие имаат 

тесна меѓусебна соработка со цел да се усогласи спроведувањето исти правила на 

надзор/контрола на банките. Тоа подразбира поседување заеднички супервизорски 

стандарди, правила, методологии и лимити, кои се применуваат доследно низ системот, 
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http://www.ecb.europa.eu/
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а сето ова помага да се обезбедат еднакви регулаторни услови за сите банки. 

Банките во Европската Унија се поделени во четири категории, зависно од 

нивната сложеност и системска значајност, што се утврдуваат според одредени 

критериуми како што се големината на активата, значајноста на банката за финансискиот 

систем во нејзината матична земја или Европската Унија како целина и значењето на 

нејзините прекугранични активности. На тој начин е применет принципот на 

пропорционалност. 

Во првата категорија банки се поместени глобално системски значајни банки 

(Global Systemically Significant Banks –G-SIIBs9) и останати системски значајни банки 

(Other Systemically Significant Banks –O-SIIBs)10. Тоа се институции кои имаат средства 

над 200 милијарди евра и поради нивната системска значајност, создаваат ризици за 

финансиската стабилност, можат да внесат негативни последици во системот и да 

придонесат за нарушувања на пазарот. Од тие причини за овие банки се бара да имаат 

повисок износ и квалитет на капитал. Во Табела 2 е даден преглед на глобални системски 

значајните банки во ЕУ по земји.  

 

Табела 2. 

 Глобални системски значајни банки во ЕУ 
Земја Банка Земја Банка 

Австрија ERSTE GROUP Холандија ABN AMRO 

ING 

RABOBANK 

Белгија KBC Норвешка DNB 

Данска  DANSKE BANK 

NYKREDIT 

Шпанија SANTANDER 

BBVA 

CAIXA BANK 

SABADELL 

BFA 

Финска NORDEA Шведска SEB 

HANDELSBANKEN 

SWEDBANK 

Франција BANQUE POSTAL 

BNP PARIBAS 

CREDIT AGRICOLE 

HBPCE 

CREDIT MUTUEL 

SOCIETE GENERALE 

Велика Британија11 BARCLAYS 

HSBC 

LLOYDS 

NATIONWIDE 

RBS 

STANDARD CHARTERED 

Германија  BAYERN LB 

COMMERZBANK 

DEUTSCHE BANK 

DZ BANK 

HELABA 

LBBW 

Италија INTESA SANPAOLO 

UNICREDIT 

Извор:https://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/global-systemically-important-institutions 

 

Глобалните и останатите системски значајни банки се директно супервизирани од 

страна на Европската централна банка. Во контролата се помогнати од страна на 

                                                           
9https://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/global-systemically-important-institutions 

10https://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/other-systemically-important-institutions-o-siis.  

11Велика Британија повеќе не е земја-членка на ЕУ. Но, информациите за ентитетите во 

Обединетото Кралство и понатаму се достапни на веб-страницата на G-SII на EBA, сè додека законската 

регулатива на ЕУ продолжува да се применува во Обединетото Кралство.  

https://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/global-systemically-important-institutions
https://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/global-systemically-important-institutions
https://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/other-systemically-important-institutions-o-siis
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националните супервизорски институции, со кои се формирани заеднички тимови (Joint 

Supervisory Teams – JSTs) за теренско и вонтеренско следење на банките. Заеднички 

тимови се формирани за секоја системски значајна институција.  

Европската централна банка го утврдува прегледот на банките, при што најмалку 

еднаш годишно го ревидира значањето на секоја банка12.Во текот на 2020 година под 

директна контрола на Европската централна банка биле 115 банки, што претставува 

околу 82% од активата на банките во Европската Унија.  

За контрола на останатите три категории банки се надлежни националните 

супервизорски институции. Во втората категорија банки се наоѓаат средни или големи 

банки кои работат на домашниот пазар или имаат прекугранични активности во голем 

обем, кои работат во неколку деловни линии, вклучително и небанкарски активности и 

нудат кредитни и финансиски производи на физички лица и на корпоративниот сектор. 

Во третата категорија се мали или средни банки кои работат на домашниот пазар 

и со незначајно прекугранично работење, работат во ограничен број деловни линии, 

нудејќи претежно кредитни производи на клиентите (физички лица и корпоративни 

клиенти), со ограничена понуда на други видови финансиски производи. 

Во четвртата категорија банки се вброени малите несложени домашни банки кои 

се со ограничен обем на активности и незначително учество на банкарскиот пазар. 

Според извештајот на ЕBА од 2017 година, вкупниот број институции кои 

подлежат на Регулативата за капиталните барања (Capital Requirements Regulation -CRR) 

во ЕУ, изнесува 5292 кредитни институции на поединечна основа во декември 2015 

година.  Во Табелата 3. се дадени податоци за бројот на банки и распределбата по износот 

на вкупна актива на кредитни институции во земјите на Европската Унија. Најголем број 

кредитни институции се концентрирани во Германија (31%), потоа во Полска (11%), 

Италија (11%) и Австрија (10%). 

Вкупниот износ на актива на сите кредитни институции во ЕУ изнесува 

приближно 35,1 трилиони евра. Најголем дел од средствата се концентрирани во 

Франција (24%) и Германија (21%). Следуваат Велика Британија (12%), Италија (8%), 

Шпанија (7%) и Холандија (7%).13 

Анализата покажува дека постои разноликост по бројот на институции и нивната 

актива. Така, иако во Полска има голем број институции кои зафаќаат дури 11% од 

вкупниот број институции во ЕУ, тие се претежно помали кооперативни банки, чија 

актива зафаќа само 1% од вкупната актива на банките во ЕУ. Спротивно на тоа, во 

Франција бројот на кредитни институции е 341, но тие зафаќаат најголемо учество во 

вкупната актива на ниво на Унијата (24%), што е несомнено резултат на фактот што во 

Франција има 6 глобално системски значајни банки. 

Поголемиот број институции (4377 или 83% од вкупниот број) имаат вкупна 

актива под 3 трилиони евра (Табела 3). Поконкретно, тие сочинуваат 7% од активата на 

банкарскиот сектор (2,3 трилиони евра). Останатите 915 институции (околу 17% од 

вкупниот број) покриваат 93% од вкупната актива (32,8 трилиони евра). 

 

 

 

 

 

                                                           
12Годишниот преглед во 2020 година резултираше со промени во листата на значајни банкарски 

институции со две нови банки: LP Group BV од Холандија го исполни критериумот за големина (актива 

над 30 милијарди евра),а Agri Europe Cyprus Limited стана една од трите најзначајни банки во Словенија.  
13Во овој период Велика Британија сѐ уште беше дел од Европската Унија.  
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          Табела 3.  

          Број и износ на актива на кредитните институции во Европската Унија 
 

 

Извор: EBA, (2018), Identification of EU Bank Business Models, p. 21.  

 

 

5.2. Идентификација на деловните модели на банките во Европската Унија 

 

Банкарските институции претставуваат хетерогена група со различни категории 

деловни модели. Категориите на деловни модели се дефинирани во однос на три 

димензии: 

 главни активности: дефинирање на видот на активности со кои работи 

институцијата и кои се рефлектираат главно на страната на активата во 

нејзиниот биланс на состојба; 

 главни извори на финансирање: дефинирање на изворите што институцијата 

ги користи за финансирање на своите активности и се рефлектираат главно на 

страната на пасивата во нејзиниот биланс на состојба; 

 правниот статус. 

При спроведување на анализата за идентификување на различните видови 

Земја Број на 

кредитни 

институции 

Учество во 

вкупниот број на 

кредитни 

институции во ЕУ 

(во %) 

Вкупна 

актива (во 

мил ЕУР) 

Учество во 

вкупната 

актива во 

ЕУ (во %) 

Просечна 

големина на 

кредитните 

институции (во 

EUR мил) 

Германија 1654 31,3 7.216.681 20,5 4.363 

Полска 595 11,2 345.843 1 581 

Италија 555 10,5 2.951.159 8,4 5.317 

Австрија 544 10,3 550.296 1,6 1.012 

Франција 341 6,4 8.528.796 24,3 25.011 

Финска 249 4,7 538.891 1,5 2.164 

Велика 

Британија 

 

190 

 

3,6 

 

4.026.403 

 

11,5 

 

21.192 

Норвешка 153 2,9 644.393 1,8 4.212 

Португалија 135 2,6 368.477 1 2.729 

Шпанија 125 2,4 2.462.621 7 19.701 

Шведска 123 2,3 1.279.014 3,6 10.398 

Унгарија 122 2,3 95.131 0,3 780 

Луксембург 102 1,9 595.046 1,7 5.834 

Данска 85 1,6 971.848 2,8 11.434 

Холандија 44 0,8 2.381.361 6,8 54.122 

Белгија 37 0,7 848.418 2,4 22.930 

Чешка 34 0,6 184.211 0,5 5.418 

Хрватска 33 0,6 52.522 0,1 1.592 

Ирска 27 0,5 479.592 1,4 17.763 

Романија 29 0,5 74.392 0,2 2.565 

Малта 23 0,4 24.562 0,1 1.068 

Грција 17 0,3 296.135 0,8 17.420 

Латвија 16 0,3 27.431 0,1 1.714 

Словенија 17 0,3 35.901 0,1 2.112 

Словачка 13 0,2 57.758 0,2 4.443 

Естонија  9 0,2 17.032 0 1.892 

Кипар 13 0,2 69.118 0,2 5.317 

Литванија 7 0,1 19.896 0,1 2.842 

Вкупно 5.292 100 35.142 100 6.641 
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деловни модели се користат следниве индикатори: 

 вкупни средства на институцијата, со кои се проценува нејзината големина;  

 активности на банката поврзани со хипотекарни заеми; 

 портфолио на тргување на институцијата;14 

 удел на прекуграничните активности на институцијата во однос на нејзината 

целокупна активност. Индикаторот прави разлика помеѓу 

меѓународноактивните банки и домашноориентирани деловни модели на 

банки, како што се локалните и малите кооперативни банки;  

 износ на депозити од нефинансиски и приватни клиенти (домаќинства, 

претпријатија). Тука се прави разлика помеѓу банки со потрадиционален 

деловен модел, кој се потпира на постабилни извори на финансирање, како 

што се штедилници и кооперативни банки, и банки кои се потпираат на 

поразновидни извори на финансирање, како што се универзални банки и 

инвестициски фирми. 

 финансирање со издавање хартии од вредност, како што се покриени 

обврзници, хартии од вредност или друг необезбеден долг; 

 големина на меѓубанкарско позајмување, како што се депозити и издаден долг 

на други банки, во однос на големината на билансот на состојба на 

институцијата. Овде се идентификуваат деловни модели кои се потпираат на 

краткорочно финансирање, како што се универзални банки и деловни модели 

ориентирани кон инвестиции. 

Со анализата се идентификувани 11 различни видови деловни модели прикажани 

во табела 4.  

Овие деловни модели можат да се групираат во четири широки дефинирани 

деловни модели: 

 универзални,  

 ритејл ориентирани,  

 корпоративно ориентирани, и  

 други специјализирани деловни модели.  

За универзалните банки е карактеристично што се финансираат од депозити од 

клиентите, wholesale, странски и/или домашни инвеститори. Нивни главни активности 

на страна на активата се кредитирање на населението, корпоративниот сектор, 

активности на пазарот на капитал и активности предоминантни на домашниот и/или 

меѓуграничниот пазар. 

Ритејлориентираните банки се финансираат од депозити од население, а главните 

активности на страната на активата се кредитирање на населението и домашни фирми со 

потрошувачки и хипотекарни кредити. Корпоративно ориентираните банки прибираат 

и/или не прибираат депозити од население и се насочени кон финансирање на домашната 

и меѓународната трговија, лизинг и факторинг. Специјализираните деловни модели се 

однесуваат на банки кои се занимаваат со активности со хартии од вредност, 

хипотекарни кредити, исламско банкарство и слично. 

 

 

 

 

                                                           
14Исклучени се дериватите од портфолиото на тргување заради различниот сметководствен 

третман во меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) и национално 

општоприфатените сметководствени принципи (GAAP) и се пресметани како посебен индикатор. 

Индикаторот се мери одделно за банките за известување според МСФИ и GAAP, поради разликите во 

сметководствените правила за дериватите во овие две рамки.  
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Табела 4.  

Категории на деловни модели во ЕУ 
Поширока 

категорија на 

деловен модел 

Деловен модел Главни активности Главен извор на 

финансирање 

Универзални банки 

Меѓугранични банки  Ритеил, корпоративни 

и активности на 

пазарот на капитал; 

доминантни 

меѓугранични 

активности 

Депозити од клиенти, 

wholesale, странски 

инвеститори 

Домашни (локални) 

универзални банки 

Ритејл, корпоративни и 

активности на пазарот 

на капитал; активности 

предоминантни на 

домашниот пазар 

Депозити од клиенти, 

wholesale, доминантно 

финансирани од 

домашни инвеститори 

Ритејл ориентирани 

банки банки 

Банки за потрошувачки 

кредити 

Потрошувачки кредити Депозити од население 

Кооперативни банки 

Cooperative banks 

Кредити на население 

и домашни фирми 

Депозити од население 

Штедни банки Ритејл банкарство Депозити од население 

Хипотекарни банки Хипотекарни кредити 

на население 

Депозити од население 

Приватни банки Wealth managemnt to 

high worth individuals 

Депозити од население 

Корпоративно 

ориентирани банки 

Корпоративно 

ориентирани банки 

(лизинг и факторинг) 

Финансирање на 

домашната и 

меѓународна трговија, 

лизинг, факторинг 

Прибира и не прибира 

депозити од население 

Специјализирани 

деловни модели 

Custodian institutions Хартии од вредност, 

Порамнување на 

трансакции 

Прибира и не прибира 

депозити од население 

Банки што не 

прибираат депозити 

Хипотекарни кредити   Нема специфични 

Други (исламско 

банкарство, јавни 

развојни банки) 

Исламско 

финансирање, јавни 

развојни банки  

Нема специфични 

Извор: EBА , Identification of EU bank business models, p.17-20 
 

Осврнувајќи се на 11-те категории деловни модели, како што е опишано во Табела 

5, забележливо е дека 57% се класифицирани како кооперативни банки. Следните 

најголеми категории според бројот се штедни банки (14% од кредитните институции) и 

домашните универзални банки (10%). 

Поголемиот дел од активата на банките (околу 62%) се концентрирани во 

универзалните банки, односно околу 23% во домашните универзални банки и 39% во 

прекуграничните универзални банки. Спротивно на тоа, кооперативните банки и 

штедните банки, кои имаат големо учество на банкарскиот пазар според бројот на 

кредитни институции, сочинуваат само 9% од вкупната актива. Штедните банки 

опфаќаат околу 5,3% од вкупната актива. 

Распределбата на бројот на институции според деловен модел се разликува од 

земја до земја (Табела 6). Врз основа на доминантниот вид институции, се разликуваат 

четири главни групи земји. Во првата група земји (ја сочинуваат Германија, Грција, 

Шпанија, Италија, Унгарија, Австрија, Полска, Португалија и Финска) доминираат 

кооперативни банки и штедни банки, односно повеќе од 50% од нивните институции се 

распоредени во овие два деловни модела. 
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Табела 5. 

Број и вкупна актива на банките по деловни модели 
 

Извор: EBА, Identification of EU bank business models, p. 22  

 

Во втората група земји - Естонија, Хрватска, Кипар, Латвија, Литванија, Романија, 

Словенија и Словачка - доминираат универзалните банки (локалните универзални банки 

или прекугранични универзални банки) кои претставуваат повеќе од 50% од 

институциите во овие земји. Третата група земји - Данска и Норвешка - имаат штедни 

банки како мнозинство институции (повеќе од 50%). И четвртата група земји -Белгија, 

Чешка, Ирска, Франција, Луксембург, Малта, Холандија, Шведска и условно Велика 

Британија) имаат поголема разновидност во деловните модели на институциите, без 

можност да се утврди одреден специфичен деловен модел како доминантен модел на 

работење во овие земји. 

 

Поширока 

категорија на 

деловен модел 

Деловен  

модел 

Број на 

кредитни 

институции 

Вкупна 

актива 

(во ЕУР 

билиони) 

Учество во 

вкупниот 

број на 

институции 

во ЕУ (во %) 

Учество 

во 

вкупната 

актива на 

банките 

во ЕУ  

(во %) 

Просечна 

големина 

на 

активата 

(ЕУР 

билиони) 

Универзални 

банки 

Меѓуграничн

и банки  

82 13.793 1,5 39,2 168 

Домашни 

(локални) 

универзални 

банки 

552 7.933 10,4 22,6 14 

Ритејл 

ориентирани 

банки 

Банки за 

потрошувачк

и кредити 

87 367 1,6 1,0 4 

Кооперативни 

банки 

3019 3.164 57 9,3 1 

Штедни 

банки 

734 1.872 13,9 5,3 2,5 

Хипотекарни 

банки 

126 819 2,4 2,3 6,5 

Приватни 

банки 

139 361 2,6 1,0 2,6 

Корпоративно 

ориентирани 

банки 

Корпоративно 

ориентирани 

банки (лизинг 

и факторинг) 

143 1.653 2,7 4,7 11,6 

Специјализирани 

деловни 

модели 

Custodian 

institutions 

44 403 0,8 1,1 9 

Банки што не 

прибираат 

депозити 

87 1.744 1,6 5,0 20 

Други 

(исламско 

банкарство, 

јавни 

развојни 

банки) 

279 2.934 5,3 8,3 10,5 

Вкупно 5.292 35.142 100 100 6,6 
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Табела 6.  

Број на институции според деловен модел по земји 
Земја Број на институции според деловниот модел 

(повеќе од 50%) 

Германија, Грција, Шпанија, Италија, Унгарија, 

Австрија, Полска, Португалија, Финска 

Кооперативни банки и штедни банки 

Естонија, Хрватска, Кипар, Латвија, Литванија, 

Романија, Словенија и Словачка  

Универзални банки (Локални и меѓугранични 

универзални банки) 

Данска и Норвешка Штедни банки 

Белгија, Чешка, Ирска, Франција, Луксембург, 

Малта, Холандија, Шведска и Велика Британија 

Диверзификација на институциите без 

доминантен деловен модел 

Извор:EBА, Identification of EU bank business models, p.23 

 

Анализата на деловните модели спроведена од BIS (2017) на примерок од 178 банки од 

34 јурисдикции и тоа за период од 10 години (2005-2015 година) покажува дека постојат 

четири деловни модели со доминантно учество на универзалните банки (Табела 7). 

 

Табела 7.  

Дистрибуција на деловните модели на банките според учеството на активата во 

вкупната актива (во проценти) 
Деловен модел Северна 

Америка 

Европа Азија и Пацифик 

(Јапонија и Австралија) 

G-SIBs 

Ритеил- банки (retail banks) 11 34 11 13 

Финансирани на големо 

(wholesale funded) 

 

0 

 

10 

 

29 

 

0 

Инвестициски банки  

(Trading banks) 

 

18 

 

12 

 

7 

 

14 

Универзални банки 

(Universal banks) 

 

71 

 

44 

 

53 

 

73 

Вкупно 100 100 100 100 

Извор: BIS, Bank Business models: popularity and performance, p.11  

 

Подетална анализа на деловните модели на банките што заслужува внимание е 

анализата на Ayadi (2019) која опфаќа база на податоци составена од 3287 банки од 32 

земји од Европската економска област (EEA) и Швајцарија. Поконкретно, во податоците 

се вклучени 2672 институции од 19-те земји од еврозоната. Потоа, од деветте земји кои 

не се членки на еврозоната, анализирани се 357 банкарски институции, а од четирите 

земји на ЕФТА (Швајцарија, Исланд, Норвешка и Лихтенштајн) вклучени се 258 

банкарски групи и подружници. Примерокот опфаќа повеќе од 95% од банкарските 

средства во ЕЕА, а во него се вклучени 22787 набљудувања во периодот од 2005 година 

до 2016 година, значи опфатен е периодот пред и за време на финансиската криза. 

Со примена на методологијата за кластерирање, потврдена со употреба на 

индексите на Pseudo-F (Calinski и Harabasz) идентификувани се пет кластери на 

институции, односно се потврдува дека банките во Европа (ЕУ) работат користејќи пет 

деловни модели, и тоа: 

 ритејл-банки (Focused Retail Banks), кои обезбедуваат традиционални услуги, 

како што се одобрување кредити на домаќинства финансирани од депозити на 

домаќинства; 

 разновидни ритејл-банки - тип 1 (Diversified Retail Type 1Banks), кои се 

карактеризираат со комбинација на одобрување кредити за домаќинствата и 

умерен процент на активности на тргување, финансирани првенствено од 

депозити на домаќинствата; 

 разновидните ритејл-банки - тип 2 (Diversified Retail Type 2 Banks) им 
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одобруваат кредити на клиенти ина домаќинствата со умерен процент на 

активности за тргување, користејќи главно пазарни извори на финансирање 

(т.е. должнички обврски) покрај депозитите од физички лица; 

 банките на големо (Wholesale Banks) првенствено се занимаваат со 

меѓубанкарско кредитирање и позајмување;  

 инвестициските банки (Investment banks) првенствено се занимаваат со 

активности на тргување и деривативни активности, а се финансираат од 

депозити на мало и пазарно финансирање. 

Од аспект на сопственичката структура, во банкарскиот сектор во Европа, може 

да се направи разлика помеѓу банките со вредност на акционерите (Shareholder Value - 

SHV) и вредноста на засегнатите страни (Stakeholder Value - STV). Главната цел на SHV-

банките е да го максимираат профитот на акционерите, додека STV-банките имаат 

повеќе цели (на пр. максимизирање на бројот членови на кооперативните здруженија и 

слични институции во услови на остварување профит). Оттука, овие институции се 

квалификуваат како „дуални“ (dual or multi bottom-line) институции кои имаат 

комбинирана цел: максимизирање на профитот за финансиска одржливост на банките и 

додадена вредност за нивните засегнати страни (оваа вредност може да биде широко 

дефинирана и, евентуално, не може лесно да се процени и следи). Сите институции (SHV 

и STV) користат исти индикатори за профитабилност за да ги проценат нивните 

перформанси. Ова ја прави тешка дистинкцијата помеѓу двата вида институции.  

Аyadi et al. (2019) ги наведуваат следниве карактеристики на одделните 

субјекти/институции од аспект на различната сопственичка структура: 

 Комерцијални банки (SHV). Овие банки имаат различни форми, но заедничко 

е што се во приватна сопственост на акционерите, чија цел е максимирање на 

профитот за да се задоволат нивните очекувања за дивиденда. Комерцијалните 

банки вклучуваат банкарски групи, како и подружници во сопственост на 

субјекти што не се од ЕЕА и Швајцарија. 

 Кооперативни банки (STV). Постојат големи разлики помеѓу кооперативните 

банки во Европа, што го отежнува поставувањето на овие институции под 

единствена дефиниција. Но, во основа, главната разлика е тоа што 

кооперативните банки припаѓаат на нивните членови кои имаат еднаква 

гласачка моќ (еден член, еден глас) и имаат право на номинална вредност на 

акциите. Овие акции се генерално дисперзирани и членовите имаат мала или 

занемарлива моќ врз управувањето со банката. 

 Национализирани банки (SHV). За време на финансиските и економските 

кризи во Европа, одделните влади интервенираа за да ја заштитат 

финансиската стабилност. Поддршката на банките беше во форма на 

докапитализација или мерки за отстранување на дел од средствата, т.е. дел од 

кредитите и гаранциите од билансите на банките. За возврат, владите добија 

надомести, а во некои случаи и акции. Во случаите кога владите добија 

контрола (т.е. повеќе од 50% од акциите) и контролата ја задржаа неколку 

години (барем до 2015 година), банката се сметаше за национализирана. 

Национализираните банки се подготвени да станат комерцијални банки или 

да бидат ликвидирани.  

 Јавни банки (STV). Одредени државни институции и власти на различно ниво 

(локални, регионални, или централни влади), исто така, имаат банки кои треба 

да го поддржат исполнувањето на нивните цели од јавен интерес. Оттука, 

поголемиот број од овие банки собираат средства и обезбедуваат 

финансирање на активности на јавните институции.  

 Штедни банки или штедилници (STV). Штедните банки имаат различни 
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карактеристики. Можат да бидат во сопственост на државата (јавни 

институции) или фондации, а во основа се фокусирани на обезбедување 

пристап до финансиски услуги за помалку богатите граѓани.  

Во Табела 8. се дадени податоци за сопственичките структури кои се сретнуваат 

наведените пет деловни модели. Во однос на бројот на институции (Табела 9.) 

големопродажните и инвестициските банки се претежно SHV-банки, додека ритејл -

банките се претежно STV-банки, кои се рефлектираат во најголемо учество на 

кооперативните банки и штедилниците. 

Комерцијалните банки, во просек, се поактивни во инвестициски активности и 

големопродажба, а помалку во ритејл-активности, додека кооперативните банки и 

штедилниците се релативно повеќе ориентирани кон ритејл. 

 

Табела 8.  

Деловните модели на банките распределени според  

сопственичката структура, во согласност со учеството на активата (во проценти) 

 
Извор: Аyadi et al., (2019), p. 22 

 

 

 
              Слика 4. Карактеристики на деловните модели 

Извор: Аyadi et al. (2019), p. 102 

 

 

Фокусирани 

ритеил банки

Диференцирани 

ритеил (тип 1)

Диференцирани 

ритеил (тип 2)
Wholesale

Инвестициски 

банки
Вкупно

Комерцијални 31,38 72,86 45,74 71,73 91,01 56,75

Национализирани 4,07 10,53 2,96 0,69 1,77 4,3

Shareholder value 35,44 83,38 48,71 72,42 92,78 61,06

Кооперативни банки 20,1 6,5 17,03 3,47 5,74 13,32

Штедилници 36,53 9,48 28,72 1,92 1,3 21,13

Јавни банки 7,92 0,64 5,55 22,2 0,19 4,49

Stakeholder value 64,56 16,62 51,29 27,58 7,22 38,94

Вкупно 100 100 100 100 100 100
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Табела 9.  

Деловните модели на банките  

распределени според сопственичката структура (според % на институции)  

 
  Извор: Аyadi et al. (2019) страна 20 

 

Во однос на организациската структура која ја рефлектира стратегијата за 

интернационализација, инвестициските банки се меѓународно најактивни.Според 

истражувањето, овие банки во просек имаат подружници и/или филијали во повеќе од 

шест европски земји. Ова е значително повеќе од банките на големо и ритејл-банките, 

кои опфаќаат една и две земји.  

SHV- банките се значително поактивни на меѓународно ниво од STV- банките, 

кои остануваат домашно ориентирани. Оттука, комерцијалните и национализираните 

банки се активни во просек во 2,3 и 4,2 земји, соодветно, додека другите банки се активни 

само, скоро исклучиво, на нивните домашни пазари. Но, бројките за кооперативните и 

штедилниците треба внимателно да се толкуваат. И секако, овој преглед треба да се 

разгледува од динамички аспект, односно деловните модели на банките ја менуваат 

својата стратегија на работење, особено во делот за интернационализацијата. 

 

5.3. Промена (миграција) на деловните модели на банките 

 

Промената или миграцијата на деловните модели може да им обезбеди бројни 

информации на учесниците на пазарот, регулаторите, доверителите и штедачите за 

стратегијата на банките и нивното однесување на пазарите каде се активни, како и за 

нивните профили на ризик и нивното значење за финансиската стабилност. 

Од банките не се очекува често да ги менуваат своите деловни модели. Сепак, тие 

можат да се впуштат во процес на прилагодување на нивните деловни модели поради 

следниве причини:  

 за да одговорат на случувањата на пазарот, на конкуренцијата и трката за 

остварување повисок профит, но и на статусни промени кај конкурентите 

(спојувања и преземања); 

 за да одговорат на донесените одлуки и структурните реформи преземени од 

регулаторот или државата; 

 за да се прилагодат на технолошките трансформации и финансиските 

иновации (на пр. Fintech, вештачка интелигенција, блокчејн и виртуелни 

валути); 

 за да се прилагодат на макроекономскиот циклус (на пример, значајни 

промени на пазарот на недвижнини); 

Фокусирани 

ритеил банки

Диференцирани 

ритеил (тип 1)

Диференцирани 

ритеил (тип 2)
Wholesale

Инвестициски 

банки
Вкупно

Комерцијални 16,6 16,8 41,7 49,1 72,7 23,8

Национализирани 0,5 0,9 4,6 0,3 2,1 0,9

Shareholder value 17,1 17,7 46,3 49,5 74,7 24,8

Кооперативни банки 47,3 62,9 20,5 43,2 14,1 49,9

Штедилници 31,5 18,3 21,2 4,5 10,1 22,7

Јавни банки 2,9 0,9 11,9 2,4 1 2,6

Stakeholder value 82,8 82,2 53,6 50,2 25,2 75,2

Вкупно 100 100 100 100 100 100

Котираат на берза 6,4 5,7 27,2 2,1 14,1 7,2
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 поради други причини (на пример, неуспеси на големите банки, политички 

настани, како на пример, излез на Велика Британија од Европската Унија). 

Сите овие причини би можеле да бидат од суштинско значење за да се разбере 

однесувањето на банките и нивните последици врз системскиот ризик и финансиската 

стабилност. 

 

 
     Слика 5. Миграција на деловните модели на банките во ЕУ 

     Извор: Аyadi et al. (2019). 

 

Иако бројот на банки со одреден деловен модел се очекува да остане релативно 

стабилен со текот на времето, сепак евидентни се транзиции кои се случуваат почесто во 

едни деловни модели, а помалку во други модели. Така, Ајади и соработниците. (2019) 

врз основа на анализа на податоците од 2005 до 2016 година изработиле матрица за 

транзиција на деловните модели за банките во Европа, врз чија основа покажале дека 

постојат разлики во однесувањето на деловните модели.  

Имено, фокусираниот ритејл деловен модел покажал најголема упорност и 

опстојување, односно 90% од банките од овој деловен модел не направиле негова 

промена во анализираниот период. Следуваат останатите деловни модели како 

диверзифицираните ритејл-банки, големопродажните и инвестициските банки кои 

останале во истиот модел во малку помал процент (89%, 87%, 80% и 85% соодветно).  

Седум проценти од диверзифицираните ритејл (тип 1) банки и 3,8% од 

диверзифицираните ритејл (тип 2) банки, мигрирале кон фокусиран ритеил. Од банките 

на големо, 6% мигрирале во инвестициски банки, а 4,0% од инвестициските банки 

мигрирале во банки на големо. Овие миграции се потврдени и во истражувањето на BIS 

(2017), според кое нема значајна миграција на деловните модели, со тоа што e зголемен 

бројот на банки со ритејл деловен модел. Во овој случај, анализата е поделена во 3 

субпериоди: пред кризата (2005  2007), за време на кризата и веднаш по неа (2007-2013) 

и периодот 2013 – 2015 (Табела 10). 
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 Табела10.  

 Миграција на деловните модели, број на банки 
Деловен 

модел 

 Модели во 

2007 

    

  Retail funded Wholesale-

funded 

Trading Universal Total 

Модели 

во 2005 

Retail funded 23 9 0 3 35 

 Wholesale-

funded 

2 21 0 0 23 

 Trading 0 0 9 0 9 

 Universal 6 3 0 40 49 

 Total 31 33 9 43 116 

  Модели во 

2013 

    

  Retail funded Wholesale-

funded 

Trading Universal Total 

 Retail funded 29 2 0 3 34 

Модели 

во 2007 

Wholesale-

funded 

16 20 0 3 39 

 Trading 0 0 11 3 14 

 Universal 15 1 2 26 44 

 Total 60 23 13 35 131 

  Модели во 

2015 

    

  Retail funded Wholesale-

funded 

Trading Universal Total 

 Retail funded 68 1 0 0 69 

Модели 

во 2013 

Wholesale-

funded 

4 19 0 1 24 

 Trading 0 0 15 2 17 

 Universal 0 0 0 43 43 

 Total 72 20 15 46 153 

   Извор: BIS, Bank Business models: popularity and performance, p.16 

 

 

5.4. Перформанси на деловните модели 

 

Банките и другите финансиски институции мора да бидат економски и 

финансиски одржливи. За проценка на нивните перформанси, се користат голем број 

показатели, а повеќето од нив можат истовремено да се искористати за проценка на 

перформансите на деловните модели на банките. Овие показатели се однесуваат на 

профитабилноста, ефикасноста, распределбата на приходот и придонесот кон реалната 

економија. Станува збор за следниве показатели:  

 стапката на поврат на средствата (ROA),  

 стапката на поврат на капиталот (ROE),  

 оперативната ефикасност (CIR) на банката,  

 соодносот помеѓу вкупните каматни приходи и каматни расходи, 

 приходите од провизии и надоместоци, и  

 приходите од тргување со хартии од вредност.  

 

Придонесот кон реалната економија покажува колку банките ја финансираат 

реалната економија. Тој може да се пресмета преку растот на кредитите, односно (Бруто-

кредити во тековната година - Бруто кредити од претходна година/Бруто- кредити од 

претходната година. 
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Според емпириската анализаод Аyadi et al (2019 година) диверзифицираните 

ритејл-банки (тип 2) покажуваат значително најниски ROA и ROE и значително подобар 

CIR.15Инвестициските банки покажуваат подобри RОA и RОE од другите деловни 

модели и значително повисоки од средната вредност на целиот примерок, за разлика од 

показателот CIR, за кој заедно со банките на големо покажуваат највисока оперативна 

неефикасност (Табела11). Распределбата на приходот потврдува дека ритејл-банките 

имаат високи износи на приходи од камата, а инвестициските банки имаат поголем износ 

на приходи од тргување. Во однос на просечната вредност на растот на кредитите на 

клиентите, банките фокусирани на ритејл забележале најголем кредитен раст, при што 

разновидните ритејл-банки (тип 2) имаат значително понизок кредитен раст. 

Резултатите од аспект на структурите на сопственост покажуваат дека ROA е 

значително поголем кај комерцијалните банки, додека национализираните банки имаат 

најниско ниво. За разлика од нив, кооперативните банки имаат највисоки вредности за 

показателот за поврат на капиталот. Разликите во вредностите на показателите меѓу 

различните сопственички структури се поголеми, при што јавните банки изгледаат 

најефикасни, а комерцијалните и кооперативните банки се помалку ефикасни. Јавните 

банки забележале најголем кредитен раст, додека национализираните банки биле 

единствените кои забележале негативен кредитен раст. 

 

Табела 11.  

Показатели за профитабилностa, ефикасностa и ризичностa 

на деловните модели на европските банки

 
Извор: Аyadi et al. (2019), p. 51 

 

Резултатите ги потврдуваат заклучоците од низа претходни истражувања: Аyadi 

et al. (2011, 2012), Ayadi & De Groen (2014a) и Ayadi et al. (2015). Банките финансирани 

од депозити (фокусирани на мало) и диверзифицирани ритејл тип 1 банки имаат 

                                                           
15Во истражувањето биле користени медијални вредности поради значителна варијација во 

бројките за показателите и за да се намали влијанието на повисоките вредности врз резултатите.  

Фокусирани 

ритеил банки

Диференци

рани ритеил 

(тип 1) 

Диференци

рани ритеил 

(тип 2) Wholesale 

Инвестициски 

банки Вкупно

Стапка на поврат на 

средствата ROAА 0,51 0,48 0,42 0,5 0,51 0,49

Стапка на поврат на капиталот 

ROE 5,98 5,73 5,26 5,32 6,67 5,8

Cost to income (CIR) 67,55 68,2 63,5 74,16 71,17 67,77

Нето каматен приход 73,84 72,67 66,5 50,07 30,36 71,93

Провизии и надоместоци 20,55 20,72 20,02 31,42 24,2 20,81

Тргување 0 0 3,51 1,33 5,6 0,62

Кредитен раст 4,37 3,45 1,81 2,76 2,13 3,63

Z-индекс 47,21 48,85 21,78 21,63 15,77 37,95
Просечна ризичност (Исправка 

на вредност/вкупни кредити) 0,13 0,25 0,45 0,13 0,25 0,21
НПЛ (нефункционални 

кредити/вкупни кредити) 2,12 2,72 1,51 0,06 0,94 2,44

Поврат на акциите (просечен 

дневен поврат) 0,02 0,064 0,041 0,019 0,044 0,037

Волатилност на повратот од 

акциите (стандардна 

девијација од дневниот 

поврат) 2,03 2,23 1,99 1,91 2,06 2,06

SRISK -0,2 -0,1 1,9 -0,1 -0,7 -0,2

Учество на РПА во активата 61,1 53,8 60,6 46,6 34,7 57

Тиер 1 (капитал/РПА) 13,5 14,8 13,4 18,9 17,2 14,2
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најголемо растојание до неисполнување на обврските (т.е. тие се помалку изложени на 

неисполнување на обврските), додека диверзифицирани ритејл тип 2, големопродажните 

и инвестициските банки се поблиску до дифолт (неисполнување на обврските).  

Според пазарните индикатори, можностите за дифолт за фокусирани ритејл и 

диверзифицирани ритејл (тип 1) банки се повисоки отколку за другите деловни модели. 

Ова е потврдено и со просечната исправка на вредност на кредитите за диверзифицирани 

ритејл (тип 2) банки, кои имаат највисока просечна ризичност и значајно се разликуваат 

од другите модели. Во однос на нефункционалните заеми, банките што се повеќе 

ориентирани кон мало покажуваат највисок сооднос, а банките повеќе ориентирани кон 

пазарот (на големо и инвестиции) покажуваат најнизок сооднос на НПЛ.  

Системскиот ризик, оценет од SRISK, покажува највисок просек меѓу 

диверзифицираните малопродажни банки (тип 2), што упатува на тоа дека тие 

придонесуваат повеќе за системскиот ризик. SRISK индикаторот го мери придонесот за 

системски ризик на банките според деловен модел и сопственичка структура, односно го 

мери капиталниот недостаток на фирмата, условен од сериозен пад на пазарот и е 

функција на нејзината големина, левериџ и ризик. SRISK е проценка на износот на 

капитал што финансиската институција би требало да го зголеми за да може нормално 

да функционира доколку има друга финансиска криза (Brownlees & Engle, 2017). Кога 

недостатокот на капитал е негативен, односно фирмата има капитален суфицит, фирмата 

функционира правилно. И обратно, кога овој износ е позитивен, фирмата доживува 

стресна состојба. 

Активата пондерирана по ризици во однос на вкупната актива (RWA) е 

регулаторна мерка за ризик. Од банките со повисока RWA се очекува да бидат 

почувствителни на ризици и затоа се бара да имаат поголем регулаторен капитал за да ги 

покријат преземените ризици. Според резултатите, инвестициските банки и банките за 

големо се чини дека се помалку ризични. Сепак, во 2017 година диверзифицираните 

малопродажни банки (тип 2) покажале помала ризичност од сите други деловни модели. 

Овој заклучок е интригантен и неконзистентен со претходниот Z-индекс, што укажува 

на повисоки ризици за овие банки отколку за банките ориентирани кон мало.  

Од овие причини, авторите ја продлабочиле анализата и заклучиле дека 

преминувањето од Базел II на Базел III го намалува овој показател. Единствен исклучок 

од ова намалување се оние банки со деловен модел диверзифициран ритеил (тип 1) што 

покажуваат зголемување на RWA кога станува збор за односот на вкупните средства. 

Што се однесува до инвестициските банки, показателот останува непроменет, освен за 

инвестициски банки кои користат пристап за напредна пресметка на RWA (IRB), каде е 

повисока RWA според Базел III.Општо земено, банките ориентирани во поголема мера 

кон кредитна активност (фокусирани ритејл, диверзифицирани ритејл тип 1 и тип 2) 

покажуваат повисока вредност на показателот, отколку банките што применуваат повеќе 

пазарно ориентирани деловни модели (т.е. инвестициски  банки или големопродажба). 

Тиер 1 показателот го мери капацитетот за апсорпција на банките според 

Базелските правила за капитал. За одредено ниво ризик, држењето повеќе капитал, во 

принцип, може да подразбира поголема стабилност. Овој показател статистички речиси 

и да не се разликува кај банките ориентирани кон мало, што подразбира повеќе или 

помалку идентичен капацитет за апсорпција. Само кај банките на големо и 

инвестициските банки е значително повисока вредноста на овој показател. 

Показателот за левериџ го мери капацитетот за апсорпција, користејќи едноставен 

коефициент на задолженост (капитал/актива). Фокусираните ритејл банки имаат 

значително повисока вредност на показателот (повеќе од 5%), што ги прави способни да 

апсорбираат повеќе загуби. Слично на нив, диверзифицираните банки на мало 

продолжиле да го зголемуваат овој показател по кризата во 2007/2008 година, но 
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диверзифицираните банки на мало финансирани од депозити (тип 1) изгледаат поцврсти 

отколку диверзифицираните банки финансирани од пазарот на мало (тип 2). Резултатите 

сугерираат дека банките на големо можат да апсорбираат релативно повеќе загуби 

отколку инвестициските банки.  

Во однос на показателот RoRWA, банките на големо и диверзифицираните ритејл 

(тип 2), во просек, прикажуваат повисоки вредности од банките што им припаѓаат на 

другите модели насочени кон мало и на инвестициските модели.  

Според тоа, банките ориентирани кон мало, кооперативните и штедните банки се 

поотпорни од големопродажните, инвестициските и комерцијалните банки. Од друга 

страна, резултатите на истражувањето низ сопственичките структури укажуваат дека 

национализираните банки се ризични, со највисоки исправки на вредност за кредитите, 

најголема нестабилност на поврат на акции и високи домашно-концентрирани 

изложености кон државата/владата. Авторите заклучуваат дека национализираните 

банки биле и потенцијално сѐ уште не се одржливи. Оттука, треба да се оддалечат од 

државата/владата за да избегнат какво било идно штетно влијание врз нивната 

финансиска стабилност. 

Подолу, на Графикон1 е дадено процентуалното учество на агрегатните SREP 

оценки на банките во Европската Унија за три последователни години 2017, 2018 и 2019 

година. Забележливо е дека не постои банка која има оценка 1. Најголем број банки (49%) 

со оценка 2, а 43% од банките се оценети со оценка 3 (за 7 процентни поени повеќе во 

2019 година во однос на 2017 година). Најмал број банки или само 8% се оценети со 

оценка 4 и нивното процентуално учество е намалено за 4 процентни поени во однос на 

2017 година.  

 

 
  Графикон 1. Агрегатна SREP оценка за банките од Европската Унија за 2017, 2018 и 2019 година 

         Извор: www.ecb.europa.eu. 

 

Од аспект на оценувањата на деловните модели на банките речиси половина од 

деловните модели на банките (49%) се оценети со оценка 2 (Графикон 2). Со оценка 3 се 

оценети 41% од банките, при што нивниот број е зголемен за 3 процентни поени (п.п.), 

во однос на 2018 година. Банките со најлоша оценка (4) претставуваат 6%, при што е 

забележливо намалувањето на бројот на банки за 6 п.п. во 2019 наспроти 2017 година. 

Најмало е учеството на оценките на деловните модели со оценка 1, односно само 4% од 

банките се оценети со најдобра оценка. ЕЦБ изрази загриженост за веродостојноста на 

деловните планови за некои банки, идентификувајќи слабости за краткорочната 

одржливост која се однесува на профитабилноста во период од една година, но и за 

среднорочната и долгорочната профитабилност.  

http://www.ecb.europa.eu/
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     Графикон 2. Оценки за деловниот модел во рамките на SREP за 2017, 2018 и 2019 година 

Извор:Bankingsupervision.europa.eu/banking/srep/2021/html/ssm.srepaggregateresults2021 

 

Здравствената криза и нејзините економски последици предизвикаа многу 

компании и банки да преземат активности во правец на ревидирање на своите процеси и 

активности во време кога човечките и другите ресурси стануваат релативно 

поограничени. Од тие причини, банкарскиот надзор на ЕЦБ презеде прагматичен 

пристап во спроведување на својата основна годишна активност –SREP, односно, не се 

спроведе целосна оценка на SREP, туку за 2020 година се фокусираа на способноста на 

банките да одговорат на тековните предизвици и на материјалните ризици и ранливости 

поврзани со кризата. 

Поконкретно, за 2020 година, беше извршена оценка на четирите елементи на 

SREP - деловниот модел и профитабилноста, корпоративното управување, ризици за 

капиталот и ликвидносниот ризик - со фокус на капацитетот на банките да се справат со 

кризата, нивната способност навремено да ги ажурираат плановите за 

капитал/ликвидност и финансирање, нивните сценарија за стрес-тестирање и воопшто 

способноста да се справуваат (менаџираат) со влијанието на кризата во наредните 

месеци. Според тоа, не се променети оценките за SREP на банките за 2019 година, но им 

се дозволи на банките привремено да работат со капитал под нивото на Pillar 2 Guidance 

(P2G) до крај на 2022 година и под заштитниот слој за зачувување на капиталот, а се 

преземаа низа квалитативни мерки во однос на оценуваните области.  

 

 
Графикон 3. Квалитативните мерки во 2019 година vs препораките во 2020 година 

Извор: Bankingsupervision.europa.eu/banking/srep/2021/html/ssm.srepaggregateresults2021 
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Во поглед на преземените квалитативни мерки, 11% од нив се однесуваат на 

деловниот модел на банките. Диверзифицираните заемодавачи и универзалните банки 

покажуваат најголем процент на добиени квалитативни препораки, при што повеќе од 

половина се издадени во областите на внатрешно управување и кредитен ризик 

(Графикон 4). 

Цикличните предизвици што произлегуваат од кризата КОВИД-19 ги погодија 

банките првенствено преку зголемени потреби за исправка на вредност, но пандемијата 

негативно влијаеше и на капацитетот на банките за генерирање приходи (пониски нето-

приходи од камати и намалување на надоместоците и провизиите). Беа преземени бројни 

мерки за намалување на трошоците во текот на 2020 година, како што се консолидација 

на филијали, проекти за иновации и аранжмани за далечинска работа. Показателите за 

профитабилност и ефикасност бележат тренд на влошување, иако не беа сите банки 

подеднакво погодени.  

 

 
Графикон 4. Квалитативни мерки за деловните модели кај одделни видови банки 

       Извор: bankingsupervision.europa.eu/banking/srep/2021/ssm.srepaggregateresults2021. 

 

Здравствената криза го поттикна трендот кон дигитализација на внатрешните 

процеси (иако во просек една од четири банки сѐ уште се соочува со одложувања во 

спроведувањето на иницијативите за дигитализација), инвестиции во дигитални и 

директни банкарски услуги, како и мерки за намалување на трошоците (забрзување на 

проектите за консолидација и иновации; планови за преструктурирање на бизнисот и 

мерки за заштеда на трошоци, работни аранжмани од далечина, намалување т.е. 

преместување на персоналот и аутсорсинг). Половина од препораките дадени од ЕЦБ 

(50%) се адресирани во областа на одржливост на деловниот модел (Графикон 5). Дел од 

банките се задолжени со квалитативни препораки да извршат ажурирање на 

предвидувањата за одржливоста на деловните модели во однос на среднорочната и 

долгорочната профитабилност, со детални образложенија за стратегиските цели, 

деловните планови и финансиските проекции. Во поглед на краткорочната 

профитабилност идентификувани беа слабости кои бараа брза корекција од страна на 

банките.Воедно, беа преземени мерки што се однесуваат на други аспекти, како што се 

одложувања на проекти или планови за трансформација, подобрувања во известувањето 

за раководството,подобрување на одредени модели за утврдување резервации, мерки за 

намалување на трошоците, за дигитализација и др. 
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Графикон 5. Области на кои се однесуваат препораките кај деловните модели на банките 

Извор: Bankingsupervision.europa.eu/banking/srep/2021/html/ssm.srepaggregateresults2021/. 

 

 

 

* 

* * 

 

Европскиот банкарски пазар е сè уште франгментиран, со одредени национални 

специфичности. Сепак од аспект на деловните модели банките генерално можат да се 

групираат во четири пошироко дефинирани деловни модели: универзални, ритејл 

ориентирани, корпоративно ориентирани и други специјализирани деловни модели.  

Актуелната здравствена криза влијае(ше) на намалување на капацитетот за 

генерирање приходи на банките. На ваквите предизвици банките одговорија со 

спроведување пошироки стратешки мерки и/или планови за реструктурирање, како и со 

активности за сопствена консолидација. 
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Глава 6. АНАЛИЗА НА ДЕЛОВНИТЕ МОДЕЛИ 

ВО БАНКАРСКИТЕ СЕКТОРИ 

НА ЗЕМЈИТЕ ОД ЗАПАДЕН БАЛКАН 

 

6.1. Макроекономското опкружување во земјите од Западен Балкан 

 

Со терминот Западен Балкан се опфатени неколку балкански земји: Албанија, 

Босна и Херцеговина, Македонија, Црна Гора, Србија и Косово. Регионот има 

популација помала од 20 милиони жители и релативно ниско ниво на развој, со вкупен 

БДП од околу 100 милијарди евра, што претставува 0,74% од БДП на ЕУ-27 на крајот на 

2020 година. Нивото на економски развој на одделните земји се разликува. Така, нивото 

на БДП по глава на жител (GDP per capita) бележи пораст во последната деценија, при 

што во 2020 година највисока вредност бележи во Црна Гора од 7.686,1 УСД и Србија 

7.666,2 УСД, до 4.287 УСД во најмалку развиеното Косово.  

 

 
    Графикон 6. Раст на реалниот БДП во земјите од Западен Балкан 

    Извор: пресметки на авторот врз основа на податоци од Светска банка 

 

Сите земји во регионот на Западен Балкан евидентираат позитивна просечна 

стапка на раст за периодот од 2010 до 2019 година (Графикон 6).16Како последица на 

глобалната финансиска криза од 2007/2008 година настана пад на економската 

активност, проширување на буџетските дефицити и зголемување на јавните и 

надворешни долгови. Консолидацијата и економското закрепнување што започна во 

2010 година резултираше со умерен позитивен раст во сите земји од регионот. Што се 

однесува до просечната стапка на инфлација во периодот 2013-2019 година, таа се движи 

                                                           
16Во земјите од Западен Балкан се одвиваше силен економски раст во периодот пред кризата 

2007/2008. Имено, во периодот 2001-2008 година, беа постигнати релативно високи годишни стапки на 

раст односно просечно 5,7% раст на БДП. Растот се базираше на високата домашна потрошувачка поврзана 

со брзиот раст на кредитите и беше придружуван со проширување на дефицитот на тековните сметки и 

зголемување на долгот на приватниот сектор. Но, растот беше прекинат под влијание на глобалната 

финансиска кризакоја започна во втората половина на 2007 година, како најголема хипотекарна криза во 

САД, што се прошири многу подалеку од финансискиот сектор и сериозно ја погоди глобалната економија. 

Првично, земјите од Западен Балкан беа поштедени од влијанието на основната финансиска криза до 

септември 2008 година,кога глобалната финансиска криза беше пренесена во овие земји преку трговските 

и финансиските канали. 
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од -0,3% во Босна и Херцеговина до 2,1% во Србија. 

 

 
 Графикон 7. Бруто-домашен производ по тековни цени (милијарди евра) 

 Извор: пресметки на авторот врз основа на податоци до Светска банка 

 

Поволното деловно опкружување е еден од клучните предуслови за идниот 

економски раст на регионот на Западен Балкан, бидејќи не треба да се заборави дека 

многу елементи на добрата деловна средина, како што се ефикасните владини 

институции, образованата работна сила, добрата инфраструктура и пристапот до 

финансирање, директно се поврзани со економскиот раст. Според Светска банка, земјите 

од Западен Балкан заостануваат зад ЕУ-10 во делот на конкурентноста, деловното и 

инвестициското опкружување и индикаторите за институционални реформи. Според 

овие анализи, Македонија и Црна Гора се најдобро рангирани економии во регионот, по 

што следуваат Албанија и Србија, додека Босна и Херцеговина и Косово сè уште 

заостануваат далеку зад регионалниот просек во повеќето од анализираните индикатори. 

Во изминатите години се постигнати позитивни резултати во областа на 

фискалната консолидација, одржувањето макроекономска стабилност, ниската стапка на 

инфлација, стабилна валута и зголемен обем странски директни инвестиции, како и 

намалување на стапките на невработеност. Во регионот на Западен Балкан, позитивните 

ефекти од силниот економски раст во 2018 година и во текот на 2019 година, дадоа 

позитивен ефект врз вработувањето и невработеноста која е намалена на историски 

најниско ниво (Графикон 8). Сепак, и покрај овие позитивни трендови, состојбата на 

пазарот на трудот не е ни приближно поволна, со оглед на тоа што според податоците од 

Светска банка, во регионот на Западен Балкан, помалку од половина од 

работоспособното население има работа (околу 44%). Најлоша е ситуацијата во Босна и 

Херцеговина и Косово, каде имаат работа само 34% и 30% соодветно, од 

работоспособното население.  

Економското забавување во 2019 година се должи на намалувањето на 

придонесот на инвестициите и извозот кон економскиот раст. Негативниот нето-извоз, 

како одраз на заостанатата конкурентност на регионот, претставува товар за економскиот 

раст. Главниот двигател на економската активност во регионот сè уште е 

потрошувачката, која е стимулирана пред сè од јавните трошоци и речиси двоцифрениот 

раст на кредитирање на населението.  

Крајната цел на земјите од Западен Балкан е да ги трансформираат нивните 

економии во одржливи пазарни економии и да се постигне интеграција во Европската 
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унија17. Пристапувањето во ЕУ е од суштинско значење за натамошниот напредок и 

воспоставување функционална пазарна економија, вклучително стабилен и сигурен 

финансиски систем низ целиот Западен Балкан. 

 

 

 
Графикон 8.Стапката на невработеност во земјите од Западен Балкан 

Извор: пресметки на авторот врз основа на податоци од Светска банка 

 

Во 2020 година КОВИД-19 ги втурна и земјите од Западен Балкан, како и 

остатокот од светот, во длабока рецесија. Економската активност се намали за околу 3,4 

проценти. Долготрајноста и ефектите од здравствената криза се неизвесни, но дури и ако 

пандемијата биде ставена под контрола, штетата врз економијата може да трае подолго 

отколку што се очекуваше.Низ целиот регион, а особено во Црна Гора и Албанија, долгот 

се зголеми и иако банкарските системи во Западен Балкан се генерално добро 

капитализирани, долготрајната пандемија, последиците и закрепнувањето на реалниот 

сектор, евентуалните натамошни загуби на работните места и приходите на населението 

можат да придонесат да се намалат капиталните позиции на банките.  

Во 2020 година сите земји од Западен Балкан одобрија масовни економски пакети, 

што резултираше со драстично влошување на дефицитите во сите шест земји, 

достигнувајќи 6 до 8 проценти од БДП, а 11 проценти за Црна Гора. Се очекуваше во 

2021 година дефицитите да останат високи (иако не толку високи како во 2020 година), 

бидејќи продолжија да бидат големи буџетските потреби за справување со предизвиците, 

меѓу другото од здравствената криза. Низ целиот регион, построгата фискална политика 

и будното управување со долгот има клучно значење за намалување на долгот.  

 

6.2. Карактеристики на банкарските сектори на земјите од Западен Балкан 

 

Вкупната актива на банките од земјите од Западен Балкан изнесува 77,24 

милијарди евра, при што доминира банкарскиот сектор на Србија.  

Депозитите со 49,4% имаат најголемо учество во креирањето на финансискиот 

потенцијал на банките. Банките имаат централна улога во финансиската интермедијација 

во земјите од Западен Балкан и нивната актива има доминантна улога во вкупната актива 

на финансиските сектори. 

                                                           
17Две од шесте земји од Западен Балкан се во преговори за интеграција во Европската Унија (Црна 

Гора започна во 2012 година, Србија во 2014 година),а Албанија и Северна Македонија се во очекување за 

добивање датум за почеток на пристапни преговори со ЕУ. 
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Графикон 9. Број на банки во земјите од 

Западен Балкан  

Извор: годишните извештаи на централните 

банки на одделните земји 

Графикон 10.Големина и процентуално учество 

на активата на банкарските сектори од земјите 

од Западен Балкан  

Извор: годишните извештаи на централните 

банки на одделните земји 
 

Учеството на странскиот капитал доминира во сите банкарски сектори. Тој има 

најголемо учество во банкарскиот сектор на Федерацијата Босна и Херцеговина (90,4%), 

а најмало е учеството во Република Српска со 65,2% (Графикон 11). Банките во овие 

земји применуваат едноставен традиционален банкарски пристап, односно нудат 

едноставни кредитни услуги, како што се одобрувања кредити, дозволени минуси, 

кредитни линии, кредитни картички и документарни операции. 

Банкарскиот систем во Србија се состои од 26 банки, со вкупна актива од 34,7 

милијарди евра. Во доминантна странска сопственост се 19 банки со 75,7% од вкупната 

актива на банкарскиот сектор, 4 банки се во доминантна сопственост на Република 

Србија со 16,8% учество, а 3 банки со доминантна сопственост на домашни лица со 7,5% 

учество. Кредитите на корпоративниот сектор зафаќаат 50,7% од вкупното кредитно 

портфолио, додека кредитите на домаќинствата 45% од вкупното портфолио. Вредноста 

на Херфиндаловиот индекс18 според активата изнесува 800 и покажува ниска 

концентрација. Евидентно е дека најголемите пет банки го креираат повеќе од половина 

од банкарскиот сектор на Србија во сите категории, иако динамички гледано бележат 

намалување по 2015 година. Така, на крајот на 2019 година нивната актива учествува со 

53,4% во вкупната актива на банкарскиот сектор, во бруто-кредитите учествуваат со 

52%, а во депозитната база со 54,9%. Активата на најголемите три банки има учество од 

37,4% во вкупната актива.  

Во текот на 2017 година започна процесот на консолидација на банкарскиот пазар. 

Findomestic банка беше споена со Директна банка во Крагуевац, АИК банка стана 

мнозински сопственик на грчката Алфа банка19, додека унгарската ОТП банка ја купи 

Војвоѓанска банка, која беше во сопственост на грчката групација NBG. 

 

 

                                                           
18Херфиндаловиот индекс се пресметува според формулата 




n

j

jSHI
1

2)( , каде S е учеството на 

секоја банка во вкупниот износ на категоријата што се анализира (на пример: вкупна актива, вкупни 

депозити итн.), а n евкупниот број банки во секторот. Кога индексот e во интервал од 1.000 до 1.800 

единици, нивото на концентрација во банкарскиот систем се смета за прифатливо.  
19Таа го промени името во Јубанка А.Д. Београд.  
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             Графикон 11. Учество на странскиот капитал во банкарските сектори  

             Извор: BSCEE reports за годините од 2011 до 2019 

 

Банкарскиот систем на Црна Гора се состои од 13 банки20 со вкупна актива од 4,6 

милијарди ЕУР. Активата на банките претставува 92,3% од финансискиот сектор. 

Концентрацијата на црногорскиот банкарски систем е видно променета во последниве 

десет години. Според вредноста на Херфиндаловиот индекс, црногорскиот банкарски 

систем помина од високо концентриран пазар во преткризниот период (HI=2400) во 

ниско концентриран систем од 2011 година. На крајот на 2019 година, Херфиндаловиот 

индекс изнесува 1091, а анализата на активата на најголемите три, односно пет банки во 

вкупната актива на банкарскиот систем покажува нивно учество од 42,4%, односно 

66,1%.  

Во текот на 2019 година, се случија промени на црногорскиот банкарски пазар 

што влијаеја на зголемување на концентрацијата на пазарот по неговиот повеќегодишен 

пад. Промените се поврзани со намалувањето на бројот на банки со воведување стечај во 

две банки: На тој начин се зголеми учеството на другите банки во вкупната актива, а со 

тоа и концентрацијата на пазарот, потоа дојде до консолидација на пазарот преку 

статусни промени во самиот сектор21, како и зголемување на индивидуалните релативни 

позиции на некои банки во однос на средствата, кредитите или депозитите. 

Во последниве години, засилено е кредитирањето на домаќинствата, чие учество 

во вкупните заеми е 44,3% на крајот на 2019 година.22 Исто така, кредитите на 

домаќинствата растат побрзо од номиналниот раст на економската активност и тоа 

четири години по ред. Сосема е јасно дека овој сектор е многу важен за банките и токму 

кредитите на секторот домаќинства имаат најголемо влијание врз вкупните кредити, кои 

беа на историски највисоко ниво на крајот на 2019 година. 

На 31.12.2019 година банкарскиот систем на Федерацијата Босна и Херцеговина 

се состоеше од 15 банки со вкупна актива од 32,1 милијарди КМ.Трендот на зголемување 

                                                           
20На почетокот на 2019 година им беше одземена дозволата на две банки.  
21Црногорска Комерцијална банка АД Подгорица стана сопственик на Societe Generale Montenegro 

banke AD Podgorica.  
22Во 2016 година, задолжувањето на домаќинствата кон банките за првпат достигнало повисок 

износ од задолжувањето на нефинансиските институции, што уште повеќе се зголеми во следниот период, 

2017-2019 година. 
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на кредитите продолжи и во 2019 година (кредитите учествуваат со 62,8% во структурата 

на нето- активата) во амбиент на економски раст и висока ликвидност, како и тренд на 

намалување на каматните стапки и квалитетот на активата во банките. При тоа, вкупниот 

раст на кредитите на банкарскиот систем од 7% е реализиран главно со зголемување на 

кредитите одобрени на сегментот домаќинствата, а потоа и на нефинансиски правни 

лица. Кредитите на корпоративниот сектор бележат годишен раст од 4,7% и учествуваат 

со 51,45% во вкупните кредити, додека кредитите на домаќинствата бележат позначаен 

раст (8% и зафаќаат 48,6% од вкупните кредити). Продолжен е и трендот на зголемување 

на вкупните депозити, кои претставуваат најзначаен и најголем сегмент на депозитниот 

и финансискиот потенцијал на банките (со учество од 80,2%). 

Вредноста на Херфиндаловиот индекс упатува на умерена концентрација на 

банкарскиот сектор во подолг временски период, иако бележи благо зголемување. На 

крајот на 2019 година Херфиндаловиот индекс на концентрација за активата изнесува 

1419. Анализата на активата на најголемите пет банки (ЦР5) во вкупната актива на 

банкарскиот систем покажува нивно учество од 69,2%, а показателот ЦР3 покажува дека 

трите банки со најголем износ на актива учествуваат со 56,5% во вкупната актива на 

банкарскиот систем.  

Банкарскиот сектор на Албанија е значајна компонента на финансискиот систем 

сочинет од 12 банки со вкупна актива од 12,1 милијарди евра. Во текот на 2019 година 

се заврши процесот на консолидација што беше започнат неколку години претходно, со 

што настанаа значајни структурни промени и промени во сопственичката структура на 

одделни банки. Со тоа се зголеми присуството на домашниот капитал, каде 4 банки со 

учество од 29,3% на пазарот, се во сопственост на домашни акционери. Степенот на 

концентрација мерен според Херфиндаловиот индекс од аспект на активата изнесува 

1500, а показателите ЦР3 и ЦР5 покажуваат учество во активата од 57,3%, односно 

75,5%, што е непроменето во изминатите неколку години. 

Банкарскиот сектор на Косово го сочинуваат 10 банки од кои 8 се со странски 

капитал. Вкупната актива изнесува 4,7 милијарди евра и во неа доминираат кредитите. 

Кредитите на корпоративниот сектор зафаќаат 63,6% во вкупните кредити, а на 

домаќинствата 36,4%. Концентрацијата на банкарскиот сектор мерена според 

Херфиндалиовиот индекс на крајот на 2019 година е умерена. 

 

6.3. Перформанси на банките во одделните банкарски сектори 

 

Банкарските сектори во земјите од Западен Балкан се добро капитализирани, 

профитабилни и оперативно ефикасни. Стапката на адекватност на капиталот во сите 

земји е на двоцифрено ниво што зборува во прилог на стабилноста на банкарските 

сектори во овие земји (Графикон 12). Во Графикон 13 е даден трендот на движење на 

стапката на поврат на капиталот. Сепак, како резултат на глобалната економска и 

финансиска криза присутно беше значајно влошување на квалитетот на кредитите, иако 

не е рамномерно по земји.  

Различните макроекономски услови, разликите во локалната легислатива и 

супервизорската регулатива, создаваат различно опкружување кое меѓу другото, 

придонесува за големи варијации во нивото на нефункционални кредити во одделни 

земји. Варијациите постојат не само помеѓу земјите и помеѓу банките, туку и во рамки 

на банкарски групи во нивните различни географски подрачја и различни деловни 

ориентации. 
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Графикон 12. Стапка на адекватност на капиталот во земјите од Западен Балкан 

Извор: BSCEE reports за годините од 2011 до 2019 

 

Растот на нефункционалните кредити што се случи во последните неколку години 

и нивниот ефект врз стабилноста на банкарскиот сектор во целина, ја потенцираше 

потребата од преземање одредени активности и мерки за промена во стратегиите во 

работењето со кои ќе се постигнат долгорочно одржливи решенија за минимизирање на 

ризиците на кои се изложени. Така, банкарските сектори во сите земји од Западен Балкан, 

започнувајќи од 2017 година остварија значителен пад на учеството на 

нефункционалните кредити во вкупните пласмани, благодарение на спроведувањето 

национални стратегии за решавање на проблемот со нефункционалните кредити, 

дизајнирани и имплементирани со активно учество на засегнатите страни од приватниот 

и јавниот сектор, a насочени кон институционалните бариери и кон помагање да се забрза 

стапката на намалување на овие кредити. 

 

 
   Графикон 13. Стапка на поврат на капиталот во земјите од Западен Балкан 

   Извор: BSCEE reports за годините од 2011 до 2019 

 

 

Во овој контекст беа донесени регулаторни мерки од страна на државите со кои е 

спроведен процес на реструктурирање на нефункционалните кредити и нивно решавање, 
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задолжителни отписи, како и преземање активности од страна на банките за зајакнување 

на кредитната политика и критериумите за одобрување кредити со цел намалување на 

креирањето нови нефункционални кредити. Со тоа, во сите земји од Западен Балкан 

учеството на нефункционалните кредити на крајот на 2019 година постигна најниско 

ниво за последната декада. 

Во Графикон 14 е даден трендот на движење на стапката на нефункционални 

кредити кај одделните банкарски сектори, а во Графикон 15 одделните стапки на 

нефункционални кредити за корпоративниот сектор и за населението. Најниска стапка 

на  нефункционално портфолио бележи Србија (4,1% на крај на 2019 година).  

 

 
   Графикон 14. Стапка на нефункционални кредити во земјите од Западен Балкан 

   Извор: BSCEE reports за годините од 2011 до 2019 

 

Најголем дел од нефункционалното портфолио, 54,2%, се однесува на 

корпоративниот сектор, кој сепак бележи намалување на историски најниско ниво од 

4,4%. Стапката на нефункционални кредити на домаќинствата е намалена на 3,9%. 

Во Федерацијата Босна и Херцеговина, стапката на нефункционални кредити е 

намалена на 7,6%, како резултат на порастот на кредитите, наплатата и извршените 

отписи во согласност со преземените активности од страна на банките . 

Во Албанија за прв пат по 10 години стапката на нефункционални кредити е 

намалена на едноцифрено ниво од 8,4%, што се должи на отписите и делумното 

преструктурирање на лошите кредити, поради што и стапката на нефункционални 

кредити кај корпоративениот сектор е значително намалена.  

 

 
Графикон 15. Стапка на нефункционални кредити по одделни сектори за 2014 и 2019 година  

Извор: BSCEE reports за годините од 2011 до 2019 
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Во Табела 12 се дадени податоци за одредени показатели поврзани со 

нефункционалните кредити во 20 европски земји, при што е прикажана и соодветната 

промена во однос на претходната година. Прегледот покажува стабилна состојба со 

нефункционалните кредити.Податоците покажуваат дека земјите од Западен Балкан 

влегуваат во групата земји со висока покриеност на нефункционалните кредити со 

вкупна исправка на вредност. Релативно високиот просечен процент на стапката на 

адекватност и покриеноста на повеќе од половина на нефункционалните кредити со 

исправка на вредност, претставуваат добри бафери за нефункционалните кредити.  

Во извештајот на FinSAC се констатира дека практиките и принципите 

имплементирани во корпоративното управување од страна на банките во Косово, 

Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Северна Македонија се усогласени со 

добрите меѓународни практики.23 Оценка е дека одборите на банките имаат моќ и 

овластување да ја играат централната и стратешка улога што им е доделена, а зголемена 

е и транспарентноста на банките блиску до меѓународните стандарди. 

 

Табела 12.  

Преглед на НПЛ во земјите од CESEE

 
Извор: Vienna initiative, NPL Monitor issued H1 2021  

 

По глобалната финансиска криза, земјите од регионот значително ги зајакнаа 

мерките за рана интервенција за проблематичните банки, овозможувајќи порешителни 

претходни интервенции за решавање на проблематичните банки со имплементација на 

ЕУ-директивата 2014/59/ЕУ за опоравување и решавање проблематични банки24. 

Пандемијата ги погоди сите банки во исто време, намалувајќи ја изводливоста на 

                                                           
23Документ за Централната банка на Косово во 2020 година.  
24Оваа директива сè уште не е имплементирана само во Македонија како исклучок од земјите од 

Западен Балкан.  
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конвенционалните техники за разрешување на банките, во услови на општ недостаток на 

финансиски инструменти што апсорбираат загуби во банкарскиот сектор.  

 

6.4.  Идентификација на деловните модели на банките во земјите             

од Западен Балкан 

 

6.4.1. Методологија и преглед на податоците 

 

Методологијата за идентификација на деловните модели и анализата на 

перформансите на банките е објаснета во делот 8.1. Врз основа на анализа на 

финансиските извештаи на банките е утврдено дека банките главно прибираат депозити 

и одобруваат кредити. Оттаму, како варијабли што се користени за утврдување на 

кластерите за идентификација на деловните модели се процентуалното учество на 

кредитите во активата, процентуалното учество на депозитите во активата, 

процентуалното учество на активностите за тргување во активата, како и раздвојување 

на кредитирањето на домаќинства и корпоративно кредитирање преку показателите за 

учество на кредитите на домаќинства во вкупните кредити и за учество на кредитите на 

корпоративниот сектор во вкупните кредити. Овие варијабли соодветно ги 

идентификуваат главните карактеристики на работењето на банките. 

Во анализата се вклучени 62 банки, односно 73,8% од вкупниот број банки во 

земјите од Западен Балкан (Табела 13). Прегледот на банки е даден во Прилог број 1.Тие 

претставуваат 86% од вкупната актива на банките во овие земји. Податоците се прибрани 

од базата на BankScope и годишните извештаи на банките со ревидирани извештаи од 

надворешни ревизори јавно објавени на нивните интернет- страници во периодот од 2010 

до 2019 година. 

  

   Табела 13.  

   Опфат на банки во примерокот 

 
    Извор: пресметки на авторот  

 

Со примена на индексот на Калински-Харабаз, односно Pseudo-F се потврди дека 

е оптималн поделбата на два кластери, со оглед дека овој тест има најголема вредност за 

два кластери. 

Табела 14. 

    Pseudo-F индекс 
Број на кластери Pseudo-F 

2 363,77 

3 274,57 

4 259,84 

                              Извор: пресметки на авторот 

 

Земја Број на банки

% од вкупниот 

број на банки

Актива на 

банките од 

примерокот (во 

мил евра)

% на 

активата од 

вкупната 

актива

Србија 20 76,9% 29.651 85,4%

Босна и Херцеговина 19 82,6% 15.423 91,1%

Црна Гора 8 61,5% 3.679 80,4%

Албанија 9 75,0% 10.247 84,3%

Косово 6 60,0% 3.852 79,8%

Вкупно 62 73,8% 62.852 86,0%
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Факторската анализа сугерира дека се идентификувани две важни стратегии за 

деловните активности и тоа банки кои се повеќе насочени кон корпоративно 

кредитирање и банки кое се повеќе насочени кон кредитирање на домаќинствата. Од 

вкупно 62 банки опфатени во примерокот банки кои работат во земјите од Западен 

Балкан, кај 40 банки е идентификувана примена на деловен модел кој е повеќе насочен 

кон кредитирање на корпоративниот сектор, а кај 22 банки е применет деловен модел 

доминантно насочен кон кредитирање на домаќинствата.25 Битно е да се нагласи дека 

сите банки кредитираат и домаќинства и корпоративен сектор, но сепак постои разлика 

кон кој сегмент (сектор) се повеќе насочени кредитните активности.  

Банките применуваат едноставен и традиционален банкарски пристап со јасно 

дефинирана целна група. Деловните модели вклучуваат доминантни активности на 

традиционални банкарски операции, при што банките се насочени кон задоволување на 

потребите на физичките лица и корпоративните клиенти. Банките не нудат комплексни 

финансиски производи или услуги за управување со средства, туку се фокусираат на 

транспарентни и едноставни производи што ги бараат малите и средните претпријатија, 

како и домаќинствата. Примарен извор на приход се каматните приходи од кредитното 

портфолио. 

 

6.4.2. Анализа на резултатите 

 

По утврдувањето на кластерите односно, раздвојување на банките помеѓу оние 

кои се доминантно насочени кон кредитирање домаќинства или корпоративен сектор, 

извршена е анализа на одделни показатели на профитабилноста. 

Анализата на показателите ROA и ROE покажува дека повисоки вредности во 

целиот анализиран период остварила групата банки идентификувани со деловен модел  

кои се доминантно ориентирани кон кредитирање на домаќинствата.  

 
  

  
          Графикон 16. Медијална средина на ROA  

          Извор: пресметки на авторот 

Графикон 17. Медијална средина на ROE 

Извор: пресметки на авторот 

 

Нето- каматниот приход како процент од активата во анализираниот период кај 

двете групи банки бележи намалување, што се должи на намалувањето на каматните 

стапки кај двата сектори. Притоа, овој показател има повисоки вредности кај банките 

што се повеќе насочени кон кредитирање на домаќинствата. 

Показателот за оперативна ефикасност кај банките повеќе насочени кон 

корпоративниот сектор нема значајни отстапувања во анализираниот период. Овој 

                                                           
25Изземени се банките од Република Северна Македонија.  
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показател кај банките повеќе насочени кон домаќинствата бележи подобрување, сè до 

2018 година кога се приближува на речиси исто ниво со оперативната ефикасност на 

банките повеќе насочени кон корпоративниот сектор. 
  

  

Графикон 18. Медијална средина на    

нетокаматен приход/актива 

 Извор: пресметки на авторот 

              Графикон 19. Медијална средина на     

показателот за оперативна ефикасност 

    Извор: пресметки на авторот 

 

Учеството на нефункционални кредити во вкупните кредити бележи 

континуирано намалување. Тоа е разбирливо ако се имаат предвид регулаторните мерки 

за нивно намалување преземени во сите земји. Во последните две години овој показател 

е на повисоко ниво кај банките повеќе насочени кон корпоративниот сектор.  

  

  
Графикон 20. Медијална средина на учеството на 

НПЛ во вкупни кредити 

Извор: пресметки на авторот 

Графикон 21. Медијална средина на стапката 

на адекватност на капиталот 

Извор: пресметки на авторот  
 

RWA за кредитен ризик во однос на вкупната актива укажува на степенот на 

ризичност на активата. Медијалната средина на овој показател е повисока кај банките 

повеќе насочени кон кредитирање на корпоративниот сектор. Во однос на Z-индексот, 

повисоките нивоа на овој индекс упатуваат на пониско ниво на ризик и повисоко ниво 

на стабилност на банките, што се однесува на банките повеќе насочени кон кредитирање 

на домаќинствата. 
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Графикон 22. Медијална средина на RWA/актива  

Извор: пресметки на авторот 
Графикон 23. Медијална средина на Z-индекс 

Извор: пресметки на авторот  

 

Сумарно, од анализата можат да се извлечат неколку заклучоци кои во основа 

упатуваат на тоа дека банките кои своите деловни активности во поголема мера ги 

насочуваат кон домаќинствата покажуваат повисока профитабилност, како и понизок 

степен на ризичност во споредба со банките повеќе насочени кон корпоративниот сектор.  
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Глава 7. АНАЛИЗА НА БАНКАРСКИОТ СЕКТОР 

 ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 

7.1. Макроекономското опкружување во Република Северна Македонија 

 

Македонската економија, во периодот по осамостојувањето, поконкретно од 1993 

до 2019 година, порасна со просечна годишна стапка од 2,1 процент26. Во периодот од 

2009 до 2019 година економијата беше под влијание на два надворешни шока во 2009 и 

2012 година (главно како последици на европската должничка криза) и продолжената 

политичка несигурност во 2017 година.27 Во периодот од 2013 до 2019 година, 

економскиот раст беше нестабилен со просечна стапка од 2,7 проценти. По стагнирањето 

во 2017 година, во текот на 2018 и 2019 година беше забележан позитивен раст, при што 

растот на реалниот БДП се забрза на 2,7 проценти, главно како резултат на влијанието 

на позитивните перформанси на надворешниот сектор и стабилизираното домашно 

опкружување (Графикон 6).28 Во 2019 година, економијата беше дополнително зајакната, 

кога реалниот раст на брутодомашниот производ достигна 3,2 %. Во изминатите десет 

години, стапката на раст на БДП беше највисока во 2015 година (3,9 %), а најниска во 

2012 година, кога БДП забележа пад од 0,5 %. БДП во Република Северна Македонија во 

2019 година изнесува 11209 милиони евра или 5398 евра по глава на жител, а во 2020 

година се намалува на 10766 милиони евра или 5185 евра по глава на жител.29 

Македонската економија покажува висок и растечки степен на отворена трговија, 

со надворешно-трговска размена од 139 проценти од БДП во 2019 година. Во основа, ова 

е резултат на зајакнатата активност на извозно ориентираните индустриски капацитети 

со странски капитал, првенствено во технолошко-индустриските развојни зони (ТИРЗ), 

како и на поволното надворешно опкружување и покрај политичката нестабилност на 

глобално ниво и зголемените глобални тензии. Секторската структура на економијата 

придвижена од странски инвеститори, остана главно непроменета во последните години. 

Секторот услуги сè уште има главен придонес кон економскиот раст, со учество од 64 

проценти во вкупната додадена вредност во 2019 година. Сепак, производните сектори 

станаа поважни, главно како резултат на активностите на новите компании во странска 

сопственост и силните стапки на раст во градежниот сектор во периодот до 2015 година 

(со исклучок на 2012 година). 

Македонија бележи континуиран дефицит на тековната сметка. Просечниот 

годишен дефицит на тековната сметка во последната деценија е 1,9 проценти. Во 2019 

година дефицитот на тековната сметка беше 2,8 проценти од БДП, што претставуваше 

континуирано своевидна потврда на солидните перформанси на надворешниот сектор. 

Во последната деценија, меѓу другото се намали негативното салдо на трговскиот 

дефицит, како резултат на позитивното влијание на новите компании со странски 

капитал лоцирани во ТИРЗ, кои произведуваат главно за извоз, како и некои 

традиционални извозни капацитети. Така, поволните трендови во извозниот сектор 

                                                           
26По првите години од независноста на земјата, во 1991 година македонската економија бележи 

значителен пад на БДП како резултат на негативните ефекти од процесот на општествена транзиција, 

трансформација на сопственоста, како и загуби на поранешните пазари. Првата година со позитивен 

економски раст беше 1996 година, по што следи постепено закрепнување на економијата.  
27Во периодот 2002-2008 година, без домашни или надворешни шокови, просечниот економски 

раст изнесуваше 4,3 проценти. Овој раст беше значително поголем во споредба со растот за периодот 2009-

2019.  
28Како резултат на влијанието на долготрајната политичка криза во домашната економија што 

влијаеше на инвестицискиот циклус.  
29Според Државен завод за статистика,  www.stat.gov.mk 
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значително го подобрија дефицитот на тековната сметка. Годишниот извоз порасна со 

повисока динамика во споредба со годишниот увоз, придонесувајќи за намалување на 

трговскиот дефицит, што имаше влијание и врз БДП. Во 2019 година нето-извозот на 

стоки беше -17,3% од БДП,а во исто време, нето-извозот на услуги беше во позитивната 

област (3 проценти од БДП). Трендот на зголемување на покриеноста на увозот со извоз 

започнат во 2010 година се задржува и во 2019 година. Во 2019 година, извозот учествува 

со 43,2%во обемот на размената, што е зголемување за 5,2 п.п. во споредба со 2010 

година. Учеството на увозот во обемот на размената континуирано се намалува и во 2019 

година изнесува 56,8 %. Споредено со 2010 година, учеството на увозот во обемот на 

размената во 2019 е намалено за 5,2 п.п.  

Инфлацијата мерена со индексот на трошоци на живот (CPI) во последните десет 

години е релативно стабилна. Во 2011 година инфлацијата изнесуваше 3,9 %, во 2014 и 

2015 се бележи дефлација од -0,3 %, за во 2019 година инфлацијата да изнесува 0,8 %. 

Во 2020 година просечната стапка на инфлација се задржа на ниско и стабилно ниво од 

1,2%, главно предизвикана од растот на цените на прехранбената компонента (Народна 

банка, Годишен извештај за 2020, стр. 25).  

Во 2020 година македонската економија се соочи со намалена економска 

активност под влијание на појавата и ширењето на пандемијата предизвикана од корона-

вирусот Ковид-19. Не само во нашата земја, туку и глобално, дојде до намалена 

побарувачка, но и нарушување во процесот на глобализација и синџирите на снабдување 

и производство, силен пад на глобалната трговска размена, како и поголема воздржаност 

на економските субјекти од инвестирање. Следуваше воведување силни рестриктивни 

мерки за движење на населението, во и надвор од државите, заради спречување на 

ширењето на пандемијата и заштита на јавното здравје. Влијанието на здравствената 

криза дополнително се одрази на економските и извозните остварувања, што услови пад 

на БДП од 4,5% на годишно ниво во 2020 година. Неповолните движења во економијата, 

предизвикана од здравствената криза, имаа пренесени ефекти и на пазарот на труд и сите 

сфери на работење. 

7.2. Карактеристики на банкарскиот сектор на Република Северна Македонија 

 

На 31.12.2020 година македонскиот банкарски сектор го сочинуваат 14 банки и 

две штедилници. Вкупната актива изнесува 585,5 милијарди денари30. Со учество од 

49,4% депозитите имаат најголемо учество во креирањето на финансискиот потенцијал 

на банките. Во македонски услови воспоставен е традиционален модел на банкарство, 

односно прибирање слободни парични средства од домаќинствата и корпоративниот 

сектор и нивно насочување кон одобрување кредити на субјектите кај кои се јавува 

дефицит на парични средства. Современите банкарски инструменти, како финансиски 

деривативи сѐ уште не се развиени. Кредитите учествуваат со 57,5% во вкупната актива, 

при што поголемо е учеството на кредитите на домаќинства (30,3%), наспроти кредитите 

на нефинансиските друштва (26,6%). 

Странскиот капитал учествува со 75% во вкупниот акционерски капитал. Оттука, 

банкарскиот сектор е под влијание и на економски и неекономски фактори кои 

произлегуваат од нивните матични субјекти и земјите од каде што потекнуваат тие. Од 

постојните 14 банки, 10 се во доминантна странска сопственост. Тие зафаќаат 71,9% од 

вкупните средства на сите банки, при што 6 банки се подружници на странски банки. Од 

странскиот капитал, најголемо учество имаат акционери од Грција со 22,6%, следуваат 

                                                           
30Податоците и показателите во овој поднаслов се преземени од Извештајот за ризиците во 

банкарскиот сектор во Република Македонија во 2020 и 2019 година.  
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Словенија со 17,2%, Турција со 12,6%, Австрија со 11,9% и Бугарија со 5,9%. Банките со 

доминантна странска сопственост имаат главна улога со учество од над 70% во сите 

поважни позиции од билансите на банкарскиот сектор. Така, нивната актива учествува 

со 71,9% во вкупната актива на македонскиот банкарски сектор, депозитната база ја 

креираат со 70,2%, во вкупните кредити учествуваат со 80,9%, а во вкупниот финансиски 

резултат со 70,8%. 

Една од карактеристиките на македонскиот банкарски сектор е високата 

концентрација и покрај тоа што е присутна тенденција на нејзино намалување. 

Концентрацијата мерена според Херфиндаловиот индекс за речиси сите категории за кои 

е пресметуван низ годините, покажува релативно прифатливо ниво. Најголемите пет 

банки зафаќаат 76,5% од вкупната актива, а разликата помеѓу најголемото и најмалото 

учество сепак е значителна (0,5% за најмалата банка и 22,7% за најголемата банка). 

Речиси половина од банките имаат поединечно учество до 3%. Учеството на најголемите 

пет банки во креирањето на депозитниот потенцијал е доминантно со 82,3% од 

депозитите на домаќинствата и 79,4% од депозитите на нефинансиските субјекти. 

Слична е состојбата и кај кредитите: најголемите пет банки учествуваат во кредитите на 

домаќинствата со 77,9%, а кај кредитите на нефинансиските субјекти со 76,5%. 

Консеквентно, тие се придвижувачи на севкупните активности и промени на 

банкарскиот пазар. 

 

 

 

 
            Графикон 24. Степен на финансиско посредување во Р С Македонија и во селектирани земји  

              (во проценти) 

Извор: НБРСМ, Извештај за банкарскиот систем на РСМ за 2020 година, стр.80  
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Во текот на 2020 година улогата на банкарскиот сектор како финансиски 

посредник бележи извесен раст (најмногу како резултат на падот на БДП, при 

истовремен забавен раст на активностите на банкарскиот сектор). Сепак, во споредба со 

повеќето од земјите членки на ЕУ, финансиското посредување во нашата земја е на 

пониско ниво (Графикон 24).  

Во однос на ризиците на кои е изложен банкарскиот сектор, кредитниот ризик е 

најзначајниот инхерентен ризик во билансите на банките, со оглед на доминацијата на 

традиционалниот модел на банкарство. Показателите за изложеноста на кредитен ризик 

покажуваат подобрување на квалитетот на кредитното портфолио. Намалувањето на 

нефункционалните кредити на историски минимум од 3,4% во најголема мера 

произлегува од задолжителните отписи на целосно резервираните нефункционални 

кредити, а во одредени случаи е резултат на наплати (најчесто преку преземање на 

обезбедувањето или преку преземање на долгот од друго лице). 

Учеството на нефункционалните во вкупните кредити на нефинансиските 

друштва се намали до историски најниското ниво од 5,2%, а учеството на 

нефункционалните и вкупните кредити на домаќинствата се намали до ниво од 1,6%31. 

Сепак, треба да се има предвид фактот дека во текот на 2020 година се донесоа 

регулаторни мерки со кои се овозможи привремено одложување и забавување на 

остварувањето на кредитниот ризик, барем во поглед на создавање нови 

нефункционални кредити. Тоа имаше влијание и врз останатите показатели за 

остварувањето на кредитниот ризик. Имено, на банките им беше овозможено да одобрат 

привремен грејс-период во отплатата на кредитите на поголем дел од 

кредитокорисниците, заради полесно справување со негативните ефекти од 

здравствената криза. 

Нефункционалните кредити во добар обем се покриени со исправка на вредноста 

(73,2%), а нерезервираниот износ на нефункционалните кредити претставува само 4,5% 

од сопствените средства на банкарскиот сектор. Во вакви услови, дури и при 

исполнување на претпоставката за целосна ненаплатливост на резервираниот износ на 

нефункционални кредити, не би била загрозена солвентноста на секторот како целина. 

Изложеноста на банките на останатите ризици не е значајна. Како резултат на 

доминацијата на еврото во девизниот подбиланс на банките и применетата стратегија на 

стабилен номинален девизен курс на денарот во однос на еврото, се минимизира 

значењето на валутниот ризик за банките. Пазарните ризици се минимални, поради 

слабата активност на банките во тргувањето со финансиски инструменти. Ризикот од 

промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности е сѐ уште 

нематеријален за банките. На агрегирана основа, банкарскиот сектор и понатаму е 

изложен на ризик од намалување на каматните стапки, со оглед на позитивниот вкупен 

јаз меѓу каматночувствителните средства и обврски. Значителното присуство на 

кредитите со прилагодливи и променливи каматни стапки и натаму го зголемуваат 

индиректниот кредитен ризик. 

Банките во Македонија работат профитабилно. ROA изнесува 1,3%, а ROE е 

11,3% (во 2019: 1,27% и 11,6% соодветно). Неколку години по ред профитабилноста 

бележи подобрување како резултат на намалувањето на каматните расходи, 

                                                           
31. Нефункционалните кредити на корпоративниот сектор бележат пад од 31,4%. Без ефектот од 

задолжителните нето-отписи, нефункционалните корпоративни кредити бележат годишен пад од 9,4%, 

наспроти нивниот раст од 9,5% на крајот на 2019 година. Кај нефункционалните кредити на домаќинствата, 

надолното поместување се должи главно на задолжителните отписи. Доколку се исклучи нивниот ефект, 

тогаш нефункционалните кредити на домаќинствата бележат раст од 3,0%, што претставува значително 

забавување во однос на растот во 2019 година (15,9%). Значителен пад бележат нефункционалните 

станбени кредити (за 22,2%) и кредитни картички (21,0%). 
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предизвикано од изразено ниските каматни стапки на депозитите. Во 2020 година, 

структурно анализирано, растот на финансискиот резултат се должи најмногу на 

зголемувањето на капиталната добивка остварена од продажба на преземени средства и 

на остварените приходи од наплата на отпишани побарувања. Наспроти ова, забележан 

е раст на трошоците за исправки на вредноста на финансиските и нефинансиските 

средства, како и намалување на приходите од провизии и надоместоци (под влијание на 

здравствената криза, банките ги укинаа провизиите за дел од своите услуги).  

Ликвидноста традиционално се одржува на солидно ниво, а во 2020 година, 

ликвидносната позиција на банките е подобрена, главно поради растот на ликвидните 

средства. Со тоа, показателите со кои се следи и оценува ликвидноста забележаа 

подобрување. Дури една третина од активата на банкарскиот сектор е ликвидна актива, 

која покрива близу 60% од депозитите на домаќинствата. Соодносот меѓу кредитите и 

депозитите на ниво на банкарскиот сектор е стабилен и е под 100%, што дополнително 

упатува на прифатливи рамки на ликвидносен ризик на кој се изложени банките и 

стабилно управување со ликвидноста од нивна страна.  

 

 

Солвентноста на банкарскиот сектор е висока, со стапка на адекватност од 16,7% 

на крајот на 2020 година. И покрај сите предизвици со кои се соочија банките во 

тековната здравствена криза, показателите за солвентноста и капитализираноста на ниво 

на сектор се повисоки во споредба со 2019 година, што упатува на заклучокот дека 

банкарскиот сектор е стабилен и сигурен (Графикон 26). Покрај тоа, дури 43% од 

сопствените средства на банките отпаѓаат на капиталните додатоци утврдени според  

супервизорската оцена и на заштитните слоеви на капиталот, кои од своја страна се 

особено значајни во услови на кризни епизоди, кога може да се искористат за справување 

со предизвици од различна природа и интензитет (Народна банка, Извештај за ризиците 

во банкарскиот систем за 2020 година).  

Во македонскиот банкарски сектор сè уште не се воведени системски заштитен 

слој на капиталот и противцикличен заштитен слој на капиталот. Според оценката на 

регулаторот, домашните банки немаат преголема изложеност на системски ризици кои 

би можеле потенцијално да ја нарушат или да ја загрозат стабилноста на вкупниот 

финансиски систем и економија. Оттука, Народна банка е на ставот дека не е неопходно 

подобрување на отпорноста на банките, преку обврска за одржување повисок капитал, 

во форма на заштитен слој на капиталот за системски ризик. Од друга страна, јазот меѓу 

оствареното ниво на соодносот помеѓу кредитите на нефинансискиот сектор и БДП и 

 
                                  

Графикон 25. Ликвидносни показатели Графикон 26. Показатели за солвентноста и 

капитализираноста 

Извор: НБРСМ, Извештај за ризиците во банкарскиот систем на Р С Македонија во 2020 година 
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неговиот долгорочен тренд останува во негативна зона (-4,3 процентни поени), т.е. 

далеку под регулаторно поставеното минимално ниво од 2 процентни поена, кое е 

потребно да се достигне за да се активира противцикличниот заштитен слој на капиталот. 

Конечно, и покрај релативно високото ниво на стапката на адекватност на капиталот, 

сепак, споредено со банкарските сектори на голем број земји, македонскиот банкарски 

сектор има нешто пониска адекватност на капиталот.  

 

7.3. Анализа на профитабилноста по групи банки 

 

7.3.1. Методологија на истражувањето 

 

Анализата има за цел да го утврди влијанието на селектирани показатели врз 

профитабилноста според групи банки. Применета е дескриптивна статистика и методот 

на повеќекратна регресија за анализа на панел податоци со методот на обични најмали 

квадрати (Ordinary Least Squares–OLS). Целта на регресивната анализа е да се испита 

влијанието на независните варијабли врз профитабилноста на банките, отсликана преку 

стапката на поврат на активата.  

Врз основа на економската логика за меѓузависноста на податоците, употребен е 

повеќекратен регресивен модел прикажан низ следната равенка: 

 

ROA = α + β1x + е,    

каде:  α = константа 

β = коефициенти на независните варијабли 

„e“ = резидуал  

 

Зависна варијабла во истражувањето е стапката на поврат на просечната актива 

(Return on Average Asset –  ROAA), која е најчесто користена мерка за мерење на 

профитабилноста. Показателот се пресметува како количник помеѓу нето-добивката по 

одданочување и вкупната актива. Овој показател претставува одраз на способноста на 

раководството на банката да генерира добивка од просечните средства на банката во 

одреден период. Според Hassan & Bashir (2003) показателот е одраз на способноста на 

раководството за користење на финансиските и реалните инвестициски ресурси на 

банката за остварување профит. Висината на показателот зависи од одлуките на 

раководството, политиката на банката, како и од фактори врз кои раководството на 

банката нема контрола, а се поврзани со економските политики и регулацијата во 

секторот. Од друга страна, основната забелешка упатена кон овој показател е во начинот 

на неговата пресметка во која не се вклучени вонбилансните активности (гаранции, 

акредитиви) кои можат да имаат значаен придонес во профитот. Повисока вредност на 

овој показател укажува на поефикасна и поуспешна употреба на средствата на банката 

во генерирањето добивка.  

Независни варијабли во анализата се големината на активата, учеството на 

кредитите во активата, учеството на депозитите во активата, учеството на 

нефункционалните кредити во вкупните кредити, показателот за оперативна ефикасност 

и учеството на нето-каматните приходи во вкупните приходи.  

Големината на активата на банката претставува фактор за кој има големи 

несогласувања и противречни мислења во емпириските истражувања во поглед на 

нејзиното влијание врз профитабилноста. Истражувањата на Kosmidou (2008) и Spathis 

et al. (2002) го потенцираат негативниот ефект на големината на активата. Причината се 

бара во фактот што целта на малите банки вообичаено е брзиот раст, па дури и на сметка 

на нивната профитабилност.Со порастот на банката, можно е преку економијата од обем 
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да се намалат трошоците или преку економија од опфат да се диверзифицираат кредитите 

и другите производи. На овој начин може да се обезбеди пристап до пазари на кои малите 

банки претходно не можеле да влезат. Според Kosmidou поголемите можности за 

диверзификација би требало да го одржат или да го зголемат профитот, а да ја намалат 

изложеноста на ризик. Во принцип, големината на активата влијае позитивно најпрвин 

на профитабилноста, но до одредено ниво. Кога банката ќе стане прилично голема, тогаш 

може да дојде до губење на позитивниот ефект за сметка на потешкото и посложеното 

управување, како делумна последица на агресивните стратегии на раст. Токму затоа, 

врската помеѓу големината на активата на банката и профитабилноста, според некои 

автори е нелинеарна (Eichengreen и Gibson, 2001). Покрај придобивките од економијата 

на обем, големите банки можат да вршат притисок користејќи ја својата пазарна моќ, 

своето име или заштитата од регулаторите, бидејќи се премногу големи за да пропаднат 

(too-big-to-fail). 

Од друга страна, позитивната врска е потврдена во повеќе случаи. На пример, 

Garcia-Herrero и Vazquez (2007) дошле до заклучок дека големите банки во развиените 

земји се попрофитабилни. Според нив, за очекување е големината на банката да биде 

еден од факторите за профитабилност, односно големите банки да бидат 

попрофитабилни од помалите банки. 

Нето-каматниот приход што го остваруваат банките е дел од редовните приходи 

на банките и има значајно влијае врз финансискиот резултат, особено во услови на 

доминација на кредитите и депозитите во билансот на банката.  

Показателот за учество на нефункционалните кредити во вкупните кредити е 

основен индикатор за квалитетот на кредитното портфолио. Неговата негативна 

корелација со профитабилноста, односно ROA е пoтврдена во неколку емпириски 

истражувања (Козариќ и Жуниќ, 2015; Louzis et all, 2012).  

Показателот за оперативната ефикасност (CosttoIncome) e показател за 

ефикасноста на банките и се пресметува како однос меѓу вкупните оперативни трошоци 

и вкупните редовни приходи. Овој показател е инверзен, односно повисокиот износ на 

показателот укажува на пониска ефикасност, а понискиот износ укажува на повисока 

ефикасност.  

 

  Табела15.  

  Приказ на варијаблите 
Варијабла Начин на пресметка Очекувана насока 

на движење 

Зависна варијабла 

ROА  Нето-добивка/Вкупни просечни средства  

Независни варијабли 

Assets Големина на актива ? 

Loans to assets Учество на кредитите во вкупните средства + 

Cost-to-income Оперативни трошоци/Вкупни редовни приходи - 

Net income Нето каматни приходи + 

NPL Учество на нефункционалните кредити во вкупните 

кредити 

- 

Deposits to assets Учество на депозитите во вкупните средства + 

 Учество на кредити на домаќинства во вкупни 

кредити 

+ 

 Учество на кредити на корпоративни клиенти во 

вкупни кредити 

+ 

  Извор: приказ на авторот  

 

Врз основа на претходните емпириски истражувања, поставени се следниве 
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хипотези: 

Н1:  Повисок износ на показателот за оперативна ефикасност предизвикува 

пониска стапка на ROA;  

Н2:  Повисок износ на активата предизвикува повисока стапка на ROA;  

Н3:  Повисоко учество на кредитите и депозитите во активата предизвикува 

повисока стапка на ROA;  

Н4:  Повисоко учество на нето-каматниот приход во вкупните приходи 

предизвикува повисока стапка на ROA; 

Н5:  Повисоко учество на нефункционалните кредити во вкупните кредити 

предизвикува пониска стапка на ROA. 

 

7.3.2. Податоци 

 

Според интерната методологија на Народна банка, македонските банки според 

големината на активата се поделени во три групи: големи, средни и мали. На 31.12.2019 

година, групата големи банки ја сочинуваа пет банки кои се со актива поголема од 34,8 

милијарди денари. Групата средни банки ја сочинуваа седум банки со актива меѓу 8,65 и 

34,8 милијарди денари, а групата мали банки ја сочинуваат три банки со актива помала 

од 8,65 милијарди денари.  

Во истражувањето се користат годишни податоци од 2010 до 2019 година и тоа за 

секоја банка, но групирани според наведените групи. На тој начин се обезбедува основа 

за компаративна анализа. Користените податоци за банките во македонскиот банкарски 

сектор се секундарни т.е. објавени се во ревизорските извештаи на веб-страницата на 

секоја банка. 

 

7.3.3. Резултати од истражувањето 

 

7.3.3.1. Корелациона анализа и дескриптивна статистика по групи банки 

 

Просечната вредност на ROA за групата големи банки во анализираниот период 

е 1,3%. Показателот за оперативната ефикасност се движи од најниска вредност 32,6% 

до максимална вредност од 118,2%, додека средната вредност е 52,6%. Притоа, 

стандардната девијација, односно просечното отстапување од средната вредност, е 

најизразена кај овој показател во споредба со останатите показатели. Просечното учество 

на депозитите во активата е 75,5%, просечното учество на кредитите во активата е 60,3%, 

додека нето-каматниот приход во вкупните приходи учествува во просек со 66%.  

 

Табела 16.  

Дескриптивна статистика за групата големи банки 

Извор: пресметки на авторот 



 

100 

 

Пирсоновиот коефициент r е пресметан за да покаже дали постои статистички 

значајна корелација помеѓу показателите. Пресметката покажува дека кај групата големи 

банки постои умерено значајна негативна корелација на показателот за оперативна 

ефикасност и умерена позитивна корелација со учеството на депозитите и кредитите во 

активата, како и со вкупната актива.  

 

Табела 17.  

Корелација за групата големи банки 

 

 
Извор: пресметки на авторот 

 

Негативната корелација од 0,65 помеѓу ROA и показателот за оперативна 

ефикасност укажува на тоа дека зголемувањето на вредноста на показателот за 

оперативна ефикасност (што упатува на фактот дека раководството е неефикасно во 

управувањето со банката), добива забележлива рефлексија во смисла на намалена 

ефикасност во управување со средствата. Со тоа се потврдува постоењето јасна 

зависност помеѓу профитабилноста и ефикасноста.  

Според податоците во Табела 18, просечната вредност на ROA за групата средни 

банки во анализираниот период е 0,06%. Неговата најниска вредност е со негативен 

предзнак (што се должи на остварен негативен финансиски резултат кај една банка), а 

највисока вредност е 1,99%. Показателот за оперативната ефикасност се движи од 

најниска вредност 49,4%, до максимална вредност 218,5%, додека просечната вредност 

е 84,8%. И кај групата средни банки стандардната девијација има највисока вредност кај 

овој показател. Просечното учество на депозитите во активата е 72,2%, просечното 

учество на кредитите во активата е 58,9%, додека нето-каматниот приход во вкупните 

приходи учествува во просек со 50,2%. 

  

Табела 18.  

Дескриптивна статистика за групата средни банки 

 
Извор: пресметки на авторот 
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Врз основа на пресметките за корелација за групата средни банки (Табела 19), 

може да се заклучи дека во оваа група банки постои слаба позитивна корелација на 

показателот РOA со учеството на кредитите, големината на активата и нето-каматниот 

приход. Постои послаба негативна корелација со оперативната ефикасност (наспроти 

состојбата кај групата големи банки), додека скоро и да не постои корелација со 

учеството на депозитите.  

 

Табела 19.  

Корелација за групата средни банки 

 
Извор: пресметки на авторот 

 

Според податоците во Табела 20, просечната вредност на ROA за групата мали 

банки е со негативна вредност (-1,45%), а неговата највисока вредност е 1,4%. 

Негативниот финансиски резултат кај две мали банки во подолг временски период 

придонесе за негативните вредности на овој показател. 
 

Табела 20.  

Дескриптивна статистика за групата мали банки 

 

 
Извор: пресметки на авторот 

 

Показателот за оперативната ефикасност се движи со просечна вредност од 

111,3%, учеството на депозитите во вкупната актива во просек изнесува 77,5%, учеството 

на кредитите во вкупната актива во просек е 56%, додека нето-каматниот приход 

учествува во просек со 42,9% во вкупните приходи.  

Пресметките за корелација за групата мали банки (Табела 21.) покажуваат дека 

кај оваа група банки постои значајна негативна корелација на ROA со показателот за 

оперативна ефикасност (-0,787), умерена позитивна корелација со учеството на 

депозитите во активата и слаба корелација со учеството на нето-каматниот приход во 
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вкупните приходи.  

 

Табела 21.  

Корелација за групата мали банки 

 

 
Извор: пресметки на авторот 

 

Споредбената анализа по групи банки покажува дека групата големи банки 

остварува најголема ефикасност во работењето, пониска е ефикасноста на групата 

средни банки, а групата мали банки е најнеефикасна (што укажува на потребата за 

преземање мерки за преструктурирање и унапредување на нивното работење). Најголема 

профитабилност, мерена преку ROA остваруваат големите банки, а непрофитабилното 

работење е карактеристично за малите банки (ова во најголема мера произлегува од 

работењето со негативен резултат на една мала банка). 

 

7.3.3.2. Регресивна анализа по групи банки 

 

Спроведенета регресивна анализа по групи банки дозволува да се извлечат 

неколку заклучоци од тестираниот модел (Табела 22.). Имено, регресивната анализа ја 

потврди значајноста и инверзната поврзаност на оперативната ефикасност со 

профитабилноста кај групите средни и мали банки. Кај овие групи банки, зголемувањето 

на показателот за оперативна ефикасност за 1 процентен поен (п.п.), доведува до пад на 

стапката на ROA за 0,02 п.п. Ова ги потврдува заклучоците од истражувањата според кои 

лошото раководење со банката ја намалува нејзината оперативна ефикасност, а тоа на 

долг рок води кон намалување на профитабилноста. 

Интересно е што резултатите од оваа анализа можат да се стават во корелација со 

истражувањето на Атанасовска-Новески (2014) каде се укажува дека големите банки се 

однесуваат пасивно, т.е. водат „тивок живот“ и функционираат со пониска трошочна 

ефикасност во споредба со останатите банки. Максимизацијата на профитите кај овие 

банки е резултат на нивната монополска позиција, а не на трошочната ефикасност. 

Според тоа, првата поставена хипотеза се потврдува само кај групата мали и средни 

банки, според која повисокиот износ на показателот за оперативна ефикасност 

предизвикува пониска стапка на ROA.  

Во однос на втората хипотеза на истражувањето според која повисокиот износ на 

актива предизвикува повисока стапка на ROA, таа може да се потврди кај групата големи 

банки. Пораст на активата за 1п.п., доведува до пораст на стапката на ROA за 0,006п.п. 

Кај групата мали банки, со ниво на значајност од 10%, тој пораст на активата ќе 

предизвика пораст на стапката за 0,132 п.п. 
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            Табела 22.  

            Регресија за групата големи банки 

 
Извор: пресметки на авторот 

 

Во однос на третата поставена хипотеза според која повисокото учество на 

депозитите и кредитите во вкупната актива предизвикува повисока стапка на ROA, 

добиена е потврда кај групата големи банки. Овој заклучок е разбирлив со оглед на 

монополската моќ на пазарот на овие банки кај кои и показателот кредити/депозити е 

под 100% и тие лесно можат да влијаат на зголемување/намалување на кредититите во 

однос на депозитите, а преку тоа и на ликвидносната и профитабилната позиција. Со 

своето истражување Kim et al. (2003) заклучуваат дека 35% од пазарното учество на 

банките резултира од воспоставените релации: клиент-банка (13,5 години).  

 

Табела 23.  

Регресија за групата средни банки 

 
Извор: пресметки на авторот 

 

Претпоследната хипотеза претпоставува дека повисокото учество на нето-

каматниот приход во вкупните приходи ќе предизвика повисока стапка на ROA. Сепак, 

според резултатите од моделот оваа хипотеза не може да добие потврда кај ниедна група 

банки.  

На крајот, последната поставена хипотеза според која зголемувањето на НПЛ има 

влијание врз намалувањето на стапката на ROA се потврдува кај сите групи банки. 

Најголемо влијание има кај групата големи банки каде пораст на НПЛ за 1п.п. ќе 

предизвика пад на ROA за 0,1296 п.п. Потоа следуваат средните банки со пад на ROA за 

0,0798 п.п. и малите банки за 0,10289 п.п. 
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            Табела 24.  

            Регресија за групата мали банки 

 
Извор: пресметки на авторот 

 

Кај групата големи банки коефициентот на детерминација изнесува 79,6%, а кај 

групата мали банки е 73,1%. Ова ни укажува дека толкав процент од варијациите во 

стапката на ROA се објаснети со независните променливи во моделот. Кај групата средни 

банки коефициентот на детерминација изнесува 34,8%, што упатува на заклучокот дека 

кај оваа група банки евентуално други фактори и показатели имаат поголемо влијание 

врз нивната профитабилност.  

Резултатите од анализата упатуваат на потреба од унапредување на процесот на 

управување со ризиците и дефинирањето на долгорочните стратегии на банките заради 

постигнување поголема профитабилност.  
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Глава 8. ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ДЕЛОВНИТЕ МОДЕЛИ 

НА МАКЕДОНСКИТЕ БАНКИ И НИВНАТА ПРОФИТАБИЛНОСТ И 

ЕФИКАСНОСТ 

 

8.1. Методологија на идентификување на деловните модели 

 

Прв чекор во емпириската анализа е да се идентификуваат деловните модели на 

банките. Литературата генерално познава два пристапа:  

 првиот пристап се сведува на стручна проценка (judgment) заснована на 

дескриптивната статистика на една или повеќе позиции од билансот на 

состојба и билансот на успех. Bonaccorsi di Patti, Felici, Signoretti (2016) ги 

делат банките според учеството на кредитите во активата (дали е под или над 

50%), големината на активата, учеството на изложеноста на нерезиденти, а  

 вториот пристап е примена на кластер-анализа врз основа на една или повеќе 

карактеристики (вообичаено, структурата на активата и/или пасивата и 

приходите). 

Кластерингот е едноставна статистичка техника што се користи за определување 

збир на набљудувања (т.е. одредена банка во одредена година) во групи (т.е. деловни 

модели) кои генерално се разликуваат, односно не се преклопуваат. По дефиниција, 

набудувањата што се доделуваат на истиот кластер споделуваат висок степен на 

сличност во рамки на кластерот. 

Прелиминарниот чекор е избор на варијабли. Тој зависи од дефиницијата на 

деловниот модел. Според тоа, самиот метод на групирање вклучува утврдување 

сличности или различности во алгоритмот за определување на кластерите и одредување 

на нивниот соодветен број со примена на „правило за запирање“ (т.е. „the stopping rule“). 

При формирање на кластерите, користена е процедура на групирање на Ward (1963) за 

да се пресмета растојанието помеѓу кластерите. Постапката бара формирање кластери на 

хиерархиски начин, почнувајќи од најголемиот можен број кластери (т.е. сите 

банкигодини во посебен кластер) и спојувајќи ги кластерите со минимизирање на збирот 

на грешки во рамките на кластерот за секој даден број групи.  

Валидацијата на кластери е фактор од суштинско значење за успешно 

алгоритмирање на групите. На тој начин се исполнува предусловот за ефикасно 

проценување на резултатите од групирање на податоците. Една од најмногу 

употребуваните мерки е пресметката на внатрешен индекс на валидација на кластери, 

односно индекс Калински-Харабаз (CH).32 

Индексот го носи името на неговите автори. Имено, тој е воведен од Калински и 

Харабаз во 1974 година и е познат и како Variance ratio criterion. Се користи за да се 

потврди колку добро е направен кластерингот со употреба на одредени карактеристики 

утврдени од базата на податоци. Индексот CH е мерка која се користи за да се утврдат 

сличности на сопствениот кластер (кохезија) во споредба со другите кластери (поделба). 

Овде кохезијата се проценува врз основа на растојанијата од вредностите на податоците 

во рамки на утврдениот кластер, а одделувањето (поделбата) се базира на растојанието 

на утврдениот кластер од останатите кластери. Всушност, го покажува односот на збирот 

на дисперзијата помеѓу кластерите и на дисперзијата во самите кластери, и тоа пресметан 

за сите кластери.  

Пресметка на индексот на Калински-Харабаз (CH) за K-број на кластери од базата 

на податоци D = [d1, d2, d3,… dN] е дефиниран на следниов начин: 

                                                           
32Мерките за валидност на кластери се категоризираат на: внатрешна валидација на 

кластери, валидација на надворешни кластери и релативна валидација на кластери.  
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каде:  

 nk и ck се број на точките и центроидот на кластерот k,  

 c е глобален центроид, а  

 N е вкупниот број на податоци. 

Поголема вредност на индексот на CH значи дека кластерите се густи и добро 

одделени, иако не постои „прифатлива“ cut-offвредност. Потребно е да се избере 

решението што дава најголема вредност на индексите CH. Предност на примена на овој 

индекс е што резултатот е брз за пресметување, а недостаток е што овој индекс е 

генерално повисок за конвексни кластери отколку другите концепти на кластери, како 

што се резултатите добиени преку Davies–Bouldin Index. 

 

8.2. Методологија за анализа на профитабилноста и степенот 

на ризичност кај деловните модели 

 

Вториот чекор во овој дел од истражувањето е анализата на профитабилноста, 

ефикасноста и придонесот на идентификуваните модели кон реалната економија. За 

проценка на финансиските и економски перформанси на деловните модели на банките 

се користат следниве показатели: 

 Двата клучни показатели за профитабилноста што се користат во банкарската 

литература за проценка на финансиските перформанси на банките се:стапката 

на поврат на средствата (РOА) и стапката на поврат на капиталот (РOE), 

пресметана како сооднос на добивката пред оданочување и вкупниот просечен 

капитал. Повисоките вредности на овие показатели упатуваат на повисока 

профитабилност на банките; 

 Со оглед дека кредитирањето е доминантна активност, а остварувањето на 

каматните приходи е основен извор на приходи, битен показател за анализа на 

успешноста на деловните модели е показателот за учество на нето-каматните 

приходи во вкупните приходи. Овој показател е важен како алтернативна 

индикација за тоа колку една банка остварува приходи од ризиците што ги 

презема; 

 Оперативната ефикасност (CIR) на банката се мери со пресметка на соодносот 

помеѓу оперативните трошоци и оперативните приходи, при што повисока 

вредност на показателот покажува дека институцијата е помалку ефикасна. И 

обратно, пониска вредност на показателот покажува дека институцијата е 

оперативно поефикасна; 

 

Третиот чекор е анализа на степенот на ризичноста на банките. Регулаторните 

органи ги усвојуваат глобалните Базелски стандарди и ги приспособуваат на своите 

банкарски сектори за да се осигураат дека банките се здрави и сигурни. Од банките се 

бара да работат со доволно капитал за покривање на преземениот ризик, да поседуваат 

доволно ликвидни средства и да бидат отпорни на екстремни сценарија за шок.  

Во зависност од нивните деловни модели и големина, банките реагираат различно 

на регулаторните барања и регулаторните показатели, кои не се определени или 

прилагодени според нивните деловни модели. Разликите во нивниот одговор кон 

регулаторните барања придонесуваат за подобро разбирање на стабилноста и сигурноста 
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на банкарскиот сектор. 

Во истражувањето се употребени следниве показатели со цел да се оцени како 

деловните модели се однесуваат кон нив: 

 

 Активата пондерирана по ризици (RWA) како процент од активата 

претставува мерка за ризик. Од банките со повисок RWA се очекува да бидат 

почувствителни на ризици и затоа се бара да поседуваат повеќе капитал. RWA 

треба да биде показател за преземениот ризик на банката што го одразува 

вистинскиот профил на ризичност на билансот на состојба и вонбилансните 

ставки на банката. Меѓутоа, поради мноштвото модели (стандарден, основни 

и интерни рејтинзи), како и одредени политики (на пр. пондери на ризик при 

изложеност на земја) што се користат за мерење на пондерите на ризик, постои 

можност да се отвори дискусија за објективноста и реалноста на пресметката 

на овој показател (Ayadi et al., 2016);  

 Приносот на ризично пондерираната актива (RoRWA) е мерка за квалитетот 

во управувањето со ризиците, што се користи во поново време. Се пресметува 

кога нето-добивката ќе се стави во однос на RWA. На тој начин ги интегрира 

перспективата на управување со билансот на состојба и билансот на успех, 

односно приходите и трошоците на бизнисот (Слика број 6.). Овој показател 

се јавува како најпрактична мерка која им помага на банкарските менаџери да 

управуваат со перформансите на нивните банки и да носат одлуки кои ќе 

доведат до соодветна награда за преземениот ризик (Turek et al., 2015). Во 

услови на постојани и рапидни промени на опкружувањето, особено во 

денешни услови, се наметнува потребата од холистички, а сепак едноставен 

поглед на приносите кои ги генерираат банките од секоја единица вложен 

капитал прилагоден за преземениот ризик. Токму тоа го обезбедува 

показателот RoRWA, со кој може да се следи колку добро банките управуваат 

со својот биланс на состојба и апетитот за ризик, односно колку добро го 

алоцираат капиталот во бизнис-подрачја и производи кои генерираат 

повисоки приноси. 
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 Слика 6. Декомпозиција на показателот RoRWA 

             Извор:Sinn W., Oldrini A., D’Acunto R., (2013) 

 

 Показателот за учество на нефункционалните кредити во вкупните кредити е 

основен индикатор за нивото на преземен ризик во кредитното портфолио. 

Зголемениот износ на НПЛ има влијание на профитабилната позиција, но 
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може и да изврши ерозија на капиталот на банката; 

 Z-индексот (Z-score – distance to default) е индикатор заснован на податоци од 

билансот на состојба кој обезбедува проценка на растојанието на банката до 

пропаст (default). Во литературата (Stiroh, 2004a, b; Stiroh и Rumble, 2006; 

Demirguc-Kunt и Huisinga, 2010; Ayidi, 2016, 2019) се користи Z-индексот за 

да се измерат ризиците на идентификувани деловни модели, дефиниран како 

број на стандардни девијации од стапката на поврат на активата на банката за 

да стане банката  несолвентна. Според тоа, Z-индексот се користи како 

индикатор за ризик од несолвентност.  

Во суштина, оваа мерка за ризик користи историска нестабилност на приходите и 

приносите, како и тековните нивоа на капитал за да се конструира нивото на (еднократен) 

шок над историскиот просек што би довело до неисполнување на обврските. Колку е 

поголема вредноста на Z-индексот, толку банката е подалеку од неисполнување на 

обврските, а помала е веројатноста за неисполнување на обврските. 

Z-индексот (наречен и: standard score) се пресметува на следниов начин:  

 
 

каде:  

 ROA претставува стапка на поврат на просечната актива; 

 Total Еquity се капиталот и резервите; 

 Total Assets ја претставува активата; 

 σ(ROА) претставува стандардна девијација од стапката на поврат на 

просечната актива, пресметана за последните три години.  

 

Од формулата може да се забележи дека оваа мерка во себе комбинира повеќе 

показатели за перформансите: показател за профитабилноста на банките (ROА), 

показател за нивото на ризици во банкарското работење [σ(ROА)] и мерка за стабилноста 

и солвентоста на банките (Е/А). Вака пресметан, Z-индексот го мери „растојанието“ на 

банката од целосно исцрпување на нејзиниот капитален потенцијал, изразено во број на 

стандардни девијации од стапката на поврат на активата. Оттука, тој претставува мерка 

за капацитетот на банките за апсорбирање загуби. Повисоките нивоа на овој индекс 

упатуваат на пониско ниво на ризик и повисоко ниво на стабилност на банкaта. Z-

индексот, вообичаено, се изразува во логаритамска форма (природен логаритам од 

претходно дадената формула), но полесно се интерпретира и е поиндикативен, кога е 

изразен во нивоа. 

Во анализата е користена медијаната (медијална средина) како средина од 

показателите пресметани за поединечните банки групирани според деловниот модел. Врз 

основа на пресметката на медијаната во анализираниот период (2010-2019) направена е 

компарација на нејзините вредности по одделните деловни модели. Оваа методологија 

на пресметка и споредба на профитабилноста и ефикасноста на деловните банки 

применета е од повеќе автори: Mergaerts и Vennet (2015), Ayadi et al (2014, 2016, 2019), 

BIS (2017). Исто така, пресметана е дескриптивна статистика на овие показатели 

поделени според двата различни вида деловни модели, дадени во Прилог број 2. 
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8.3. Податоци 

 

Процесот на прибирање на податоци се состои од повеќе чекори: 

 Анализа на годишните извештаи на банките во Македонија со цел подобро да 

се разберат билансите на состојба и билансите на успех што се јавно објавени 

во извештаите на независните ревизори и посебните финансиски извештаи на 

банките; и 

 Селектирање и пресметка на соодветни показатели од билансите на состојба и 

на билансите на успех за дефинираниот период од 10 години за да се обезбеди 

контиунитет во анализата (од 2010 година до 2019 година). 

Во истражувањето се вклучени 14 македонски банки33. Не се користени податоци 

само од Развојната банка на Република Северна Македонија, со оглед на нејзината 

специфична улога. Имено, таа не прибира депозити, ниту директно одобрува кредити на 

физички лица и корпоративниот сектор, со исклучок во 2018 и 2019 година. 

Кредитирањето го врши преку деловните банки. Од овие причини оваа банка не е 

релевантна за целта на ова истражување.  

Во анализираниот период основната деловна линија на македонските банки е 

кредитирањето. Ова е утврдено преку доминантното учество на кредитите на 

нефинансискиот сектор во вкупната актива (58,5%), доминантното учество на 

депозитите во изворите на финансирање, но и преку нето-каматните приходи кои со 

учество од 64,6% се најзначајни во структурата на вкупните приходи. Домаќинствата се 

традиционално најзначајниот депонент во македонскиот банкарски сектор со учество од 

68,2% во вкупните депозити. Тие преовладуваат во вкупната пасива на сите банки. 

Главните носители на каматните приходи и на бруто-кредитите се домаќинствата и 

корпоративниот сектор.  

Намерата е да се користат што е можно повеќе варијабли со цел да се направи 

разлика помеѓу деловните модели. Кластерирањето беше спроведено така што во прв 

момент се користеа повеќе варијабли, а потоа беше исклучена вкупната актива. Овој 

чекор беше направен бидејќи вкупната актива е основен показател за големината на 

банката. Иако големината може да се смета за посебна димензија на деловниот модел, 

таа треба да се анализира одделно од другите показатели. Користењето на вкупната 

актива како показател меѓу другите го наметнува ризикот од појава на посебен кластер 

со големи институции, без оглед на нивната основна структура на билансот на состојба.  

Оттаму, како варијабли што се користени за утврдување на кластерите се земаат: 

процентуалното учество на кредитите во активата, процентуалното учество на 

депозитите во активата, процентуалното учество на активностите за тргување во 

активата, како и раздвојување на кредитирањето на домаќинства и корпоративното 

кредитирање преку пресметка на показателите за учество на кредитите на домаќинства 

во вкупните кредити и учеството на кредитите на корпоративниот сектор во вкупните 

кредити. 34 

 

                                                           
33Во истражувањето е вклучена и Еуростандард банка АД Скопје, бидејќи во анализираниот 

период таа беше активна. Дозволата за работа ѝ е одземена од страна на Народна банка на 12 август 2020 

година. Со оглед дека годишниот извештај од независниот ревизор за 2019 година не е објавен на веб-

странаицата на Банката, во анализите не се обработуваат податоци за оваа Банка за 2019 година (освен тие 

што се јавно достапни на страната на Народната банка). Дополнително, во текот на 2021 година Охридска 

банка АД Охрид се припои кон Шпаркасе банка Македонија АД Скопје. 
34Во Прилог број 1 на крајот од докторатот е даден преглед на вкупниот износ на кредити, 

учеството на кредитите на домаќинствата и учество на кредитите на корпоративниот сектор во вкупните 

бруто- кредити за секоја одделна банка. 
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8.4. Резултати од истражувањето 

 

8.4.1. Идентификација на деловните модели 

 

Со примена на индексот на Калински-Харабаз, односно Pseudo-F се потврди дека 

оптимална е поделбата на македонските банки на два кластери, со оглед на тоа што овој 

тест има најголема вредност за два кластера. 

                                 Табела 25.  

                                 Pseudo-F индекс 
Број на кластери Pseudo-F 

2 199,25 

3 165,46 

4 136,96 

                         Извор: пресметки на авторот 

 

Според тоа, факторската анализа сугерира дека се идентификувани две важни 

стратегии за деловни активности и тоа: банки повеќе насочени кон корпоративно 

кредитирање и банки кои се повеќе насочени кон домаќинствата. Битно е да се нагласи 

дека сите банки, односно и двата деловни модела кредитираат и домаќинства и 

корпоративен сектор, но разликата е во тоа кон кој сектор се повеќе насочени односно 

кој сектор доминира во нивното кредитно портфолио. Од вкупно 14 банки во 

македонскиот банкарски пазар, 7 банки се идентификувани со примена на деловен модел 

повеќе насочени кон кредитирање на корпоративниот сектор и 7 банки со примена на 

деловен модел повеќе насочени кон кредитирање на домаќинствата.  

 

  Табела 26.  

  Преглед на банки според деловен модел 
Банки со деловен модел повеќе насочени кон 

кредитирање на копроративниот сектор 

Банки со деловен модел повеќе насочени 

кон кредитирање на домаќинствата 

Комерцијална банка АД Скопје Стопанска банка АД Скопје 

Халк банка АД Скопје35 НЛБ банка АД Скопје 

Охридска банка АД Скопје Уни банка АД Скопје 

Прокредит банка АД Скопје ЦКБ АД Скопје 

Шпаркасе Македонија АД Скопје Стопанска банка АД Битола 

Еуростандард банка АД Скопје36 Силк роуд банка АД Скопје 

Капитал банка АД Скопје ТТК банка АД Скопје 

 

Три банки кои заклучно со 31.12.2019 година се идентификувани како повеќе 

насочени кон кредитирање на домаќинствата, во анализираниот период имаат извршено 

миграција во деловниот модел, односно претходно биле повеќе ориентирани кон 

кредитирање на корпоративниот сектор. Тоа се: Стопанска банка АД Битола, НЛБ банка 

АД Скопје и ТТК АД Скопје. 

Пет банки (вклучително и Охридска банка) од кластерот на идентификувани со 

деловен модел повеќе насочен кон кредитирање на корпоративниот сектор се системски 

значајни банки, а две банки што се системски значајни банки се идентификувани со 

                                                           
35Во 2012 година Зираат банка е припоена кон Халк банка АД Скопје. 
36Врз основа на податоци до 2018 година и делумно податоци објавени на страницата на 

Народната банка за 2019 година.  
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деловен модел доминантно насочен кон кредитирање на домаќинствата. 37 

Активата на банките идентификувани со деловен модел повеќе насочен кон 

кредитирање на корпоративниот сектор зафаќа 54,6% од вкупната актива на 

македонскиот банкарски сектор, додека активата на банките што се идентификувани со 

деловен модел доминантно насочен кон кредитирање на домаќинствата зафаќа 45,4%. Со 

оглед на миграцијата на деловните модели на одделни банки во анализираниот период, 

како и различниот раст на одделните банки, динамичката анализа укажува декана крајот 

на 2010 година aктивата на банките повеќе насочени кон кредитирање на 

корпоративниот сектор учествува со 69,5% од вкупната актива на македонските банки, 

наспроти вториот тип деловен моделна банки: доминантно насочени кон кредитирање на 

домаќинствата кој креирал 30,4% од вкупната актива (Графикон 27). 

 

 
Графикон 27. Вкупна актива на банкарскиот сектор за 2010 и 2019 година според деловен модел (во 

милијарди евра) 

Извор: пресметки на авторот  

 

Од аспект на сопственоста, една банка доминантно насочена кон кредитирање на 

корпоративниот сектор е со претежна домашна сопственост, а две банки повеќе насочени 

кон кредитирање на домаќинствата се со претежна домашна сопственост. Од банките во 

претежна сопственост на странски акционери, 6 банки се повеќе насочени кон 

кредитирање на корпоративниот сектор, а 5 банки се повеќе насочени кон кредитирање 

на домаќинствата. 

Ако банките повеќе насочени кон кредитирање на корпоративниот сектор имале 

пазарно учество во вкупната актива на македонските банки од 66,2% во 2010 година, на 

крајот на 2019 година нивното пазарно учество е намалено на 53,6%. И обратно, 

пазарното учество на банките насочени кон кредитирање на домаќинствата во активата 

е зголемено од 33,8% во 2010 година на 46,4% на крајот на 2019 година (Графикон 28). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37Системската значајност на овие банки е показател за нивната значајност за банкарскиот систем 

и економијата во целина и не треба да се поврзува со профилот на ризик на поединечните банки.  
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Графикон 28. Пазарно учество според активата и кредити на банките по деловен модел (во проценти) 

Извор: пресметки на авторот 

 

Во 2019 година, кредитирањето на нефинансиските субјекти растеше со забавено 

темпо. Тоа во најголем дел е резултат на новата регулатива за управување со кредитниот 

ризик, што ги обврзува банките кон побрзо „чистење“ на нефункционалните кредити од 

нивните биланси. Ефектот од задолжителен отпис на нефункционалните кредити 

особено е изразен кај корпоративните клиенти. Имено, со измените на регулативата од 

областа на управувањето со кредитниот ризик (со примена од 1.7.2019 година), банките 

беа обврзани да ги отпишуваат кредитите што се целосно резервирани најмалку во 

последната година (претходно, почнувајќи од 1.1.2016 година, банките беа обврзани да 

ги отпишуваат нефункционалните кредити што беа целосно резервирани последните 

најмалку две години). Со тоа, од регулаторни причини, задолжителните отписи се 

одразија соодветно и врз динамиката на кредитниот раст, кој повеќе се почувствува кај 

бруто-кредитите на корпоративниот сектор. Задолжителниот отпис што го спроведе една 

голема банка насочена кон корпоративни клиенти, дури услови во 2016 година негативен 

предзнак за кредитниот раст на банките со овој деловен модел.  

Анализирано по одделни деловни модели, на крајот на 2019 година,четири банки 

од групата на банки повеќе насочени кон кредитирање на корпоративни клиенти 

придонесоа со 62,4% во вкупната годишна промена на кредитите на нефинансиските 

субјекти на ниво на банкарски сектор. Притоа, во апсолутен износ кредитите на 

нефинансиските друштва во 2019 година се зголемени за 3.948 милиони денари или 2,4% 

(во 2020 година за 1.698 милиони денари или 1%) за разлика од кредитите на 

домаќинствата кои се зголемени за 16.281 милион денари или 10,6% (во 2020 година раст 

за 11.656 милиони денари или 6,9%). Значителниот раст на кредитирањето на 

домаќинствата се согледува и со приближувањето на остварената стапка на раст кон 

максималната вредност на нејзиниот десетгодишен подвижен просек (Народна банка, 

Извештај за ризиците во банкарскиот систем). Воедно, солидната кредитна поддршка 

на домаќинствата соодветствува со нето-олеснувањето на вкупните кредитни услови 

(пред сè намалување на висината на каматните стапки кај станбените кредити). Сепак, 

ваквата кредитна поддршка се намали во 2020 година како последица на намалената 
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побарувачка на кредити предизвикана од последиците од здравствената криза. 

Послабиот раст на кредитирањето на претпријатијата (без ефектот од нето-

отписите) се согледува и со приближувањето на остварената стапка на раст кон 

минималната вредност на годишниот раст на кредитите на претпријатијата остварена во 

последните 10 години (разликата меѓу двете стапки на раст е само 0,6 процентни поени). 

Причините за забавувањето на кредитниот раст кон нефинансиските друштва 

(корпоративниот сектор) може да се алоцираат и на кредитниот пазар, каде се забележува 

заострена кредитна понуда и намалена побарувачка за кредити. 

Континуираниот раст на кредитите на домаќинствата го зголеми нивното 

структурно учество во вкупните кредити на 49,9%, со што на 31.12.2019 година беше 

надминато учеството на кредитите на нефинансиските друштва во вкупните кредити 

(49,1%). Значително послабиот раст на кредитите на претпријатијата, придонесе за 

дополнително зголемување на структурното учество на домаќинствата во вкупните 

кредити, па на 31.12.2020 година тоа изнесуваше 51,2%, наспроти учеството од 47,6% на 

кредитите на корпоративниот сектор. Притоа, три банки од групата големи банки 

зафаќаат 58,9% од вкупните кредити на домаќинствата на ниво на банкарскиот сектор. 

Анализирано по кредитни производи, на крајот на 2019 година, 67,3% од кредитите на 

физички лица (наспроти 65,6% на 31.12.2020) се наменети за финансирање ненаменска 

потрошувачка (потрошувачки кредити, дозволени пречекорувања и кредитни картички).  

 

8.4.2. Профитабилноста и ефикасноста на деловните модели 

 

Анализата на ROA и ROE покажува дека повисоки вредности во целиот 

анализиран период остварила групата банки кои се повеќе ориентирани кон кредитирање 

на домаќинствата. Во 2019 година двете стапки бележат поизразено намалување кај овој 

деловен модел. Носител на ова намалување беше стеснувањето на нето- каматната 

маргина на банките, претставено преку намалениот придонес на нето-каматниот приход 

во формирањето на стапките на поврат (втора година по ред). Во 2018 година една од 

банките повеќе насочена кон кредитирање на корпоративниот сектор реализираше 

добивка од крупна неповторлива ставка (англ. large non-recurring items), односно наплата 

на релативно висок износ на нефункционална изложеност од домашно правно лице, која 

се одрази и на висината и движењето на показателите за профитабилност, не само за оваа 

група банки, туку и за целиот банкарски сектор. Сепак, и покрај намалувањето во 2019 

година, стапките на поврат сѐ уште се на релативно високо ниво споредено со 

остварувањата во минатите десет години, односно тие се за 0,26 и 2,37 процентни поени 

(п.п.) над нивните десетгодишни просеци, што изнесуваат 1,01% и 9,29%, соодветно. 
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   Графикон 29. Медијална средина на ROA Графикон 30. Медијална средина на ROE 

   Извор:пресметки на авторот Извор:пресметки на авторот 

  

 

Анализата на одделните компоненти што ја формираат ROE во 2019 година, 

покажува дека најважен поединечен двигател на нејзиниот пад беше намалувањето на 

профитната маргина. Профитната маргина на домашниот банкарски сектор 

манифестираше пад на годишна основа за 5,4 проценти поени и на крајот од 2019 година 

изнесуваше 28,77%. Сепак, профитната маргина сѐ уште е на повисоко ниво споредено 

со просекот во претходниот 10-годишен период (2010-2019 година) од 19,84%. Нето-

каматната маргина на ниво на банкарскиот сектор континуирано се намалува во текот на 

четири години. Притоа, за разлика од претходните три години, во 2019 година дојде до 

нешто поизразено нејзино намалување од 0,38 п.п., со што достигна историски најниско 

ниво од 3,38%. Намалувањето на нето-каматната маргина во 2019 година се должи на 

намалувањето на нето-каматниот приход (за 2,4%) и на забрзувањето на годишниот раст 

на просечната каматоносна актива (од 4,8% во 2018 година на 8,6% во 2019 година). 

Споредбената анализа на показателот за учеството на нето-каматните приходи во 

вкупните приходи покажува дека не постои значајна разлика, иако незначајно повисока 

стапка покажуваат банките повеќе насочени кон кредитирање на корпоративниот сектор. 

Но, тоа се должи на фактот дека банките во двата деловни модела во основа се 

ориентирани кон традиционални банкарски активности, односно давање кредити и 

прибирање депозити и тоа во услови на зголемена кредитна активност и присутен тренд 

на опаѓање на просечните каматни стапки, како за кредитите на корпоративниот сектор 

така и за домаќинствата. Тоа се потврдува и со непостоењето разлика во медијалната 

средина на двата деловни модела во однос на учеството на депозитите во активата и 

учеството на кредитите во активата. (Графикони 33 и 34). Се очекува продолжениот 

тренд на ниски и опаѓачки каматни стапки да има неповолен ефект врз профитабилноста 

на банките, особено кај оние каде каматните приходи имаат високо учество во 

формирањето на вкупните приходи и добивката. 
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Графикон 31. Медијална средина на нето каматни 

приходи/вкупни приходи 

Графикон 32. Медијална средина на показателот за 

оперативната ефикасност 

Извор: пресметки на авторот                                Извор: пресметки на авторот 

 

 

  
            Графикон 33. Медијална средина  

             на учеството на кредитите во активата 

Графикон 34. Медијална средина на учеството на депозитите 

во активата 

Извор: пресметки на авторот                                     Извор: пресметки на авторот 

 

За одбележување е порастот на нето-приходите од провизии за 9,4%. Ова 

покажува дека, во услови на ниски каматни стапки и со значително исцрпен простор за 

понатамошно намалување на трошокот за нивното депозитно финансирање, домашните 

банки се ориентираат кон изнаоѓање алтернативни можности за да го надоместат 

намалениот придонес на нето-каматниот приход во формирањето на стапките на 

поврат38.  

Во 2019 година добивката на банкарскиот систем како целина се намали за 1,7 

милијарди денари или за 20%. Тоа во одредена мера се должи на исцрпувањето на 

ефектите од крупните неповторливи ставки (large non-recurring items) што беа присутни 

во 2018 година како резултат на намалување на трошоците за исправка на вредноста и 

зголемување на износот на другите приходи од работењето39. Меѓутоа, вредно е да се 

потенцира дека е значајно зголемена концентрацијата на добивката во домашниот 

                                                           
38Овде станува збор за воведување провизии за нови услуги или пософистицирани деловни 

активности од страна на банките, иако во текот на 2020 година банките укинаа дел од своите надоместоци 

како резултат на здравствената криза.  

39Неповторливите ставки произлегуваат од претходно апострофираната наплата на релативно 

висок износ на нефункционална изложеност од домашно правно лице кај една голема банка и остварување 

капитална добивка од продажбата на удел во нејзино придружено друштво (англ. associate). 
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банкарски сектор. Така, најголемите три банки според активата, генерираа 90,2% од 

вкупната добивка на банкарскиот систем во 2019 година (наспроти 79,6% во 2018 

година). Од нив, две банки се со деловен модел ориентиран повеќе кон финансирање на 

секторот домаќинства.  

Показателот за оперативна ефикасност и кај двата модела бележи намалување во 

анализираниот период. Консеквентно, тоа укажува на подобро оперативно работење на 

сите банки, при што во последните три години нема значајна разлика во двата модела. 

Трендот на подобрување на оперативната ефикасност на домашните банки што беше 

карактеристичен за претходните десет години, во 2019 година е прекинат како резултат 

на намалувањето на приходните категории на банките во услови на благ раст на 

трошочните категории. 

Од анализата на горенаведените показатели може да се извлече констатцијата за 

потврдана хипотезата дека дефинираниот деловен модел влијае врз профитабилната 

позиција на банката, како и хипотезата дека банките кои се повеќе ориентирани кон 

кредитирање на домаќинствата се попрофитабилни од банките кои се повеќе 

ориентирани кон кредитирање на корпоративниот сектор.  

 

8.4.3. Степенот на ризичност на деловните модели 

 

Анализата на показателот на нефункционални кредити, односно учеството на 

нефункционални кредити во вкупните кредити, укажува на негов континуиран пад. Тој 

е најмногу изразен во 2017 година и тоа од регулаторни причини. Притоа показателот е 

понизок кај банките со деловен модел повеќе ориентирани кон кредитирање на 

домаќинствата. Промените во регулативата за задолжителен отпис на овие кредити, 

делумно заради наплата или продажба на побарувањата, имаа влијание врз трендот на 

нивно движење.  

 

   
  

          Графикон 35. Медијална средина на НПЛ    Графикон 36. Медијална средина на Z-индексот 

Извор: пресметки на авторот                                   Извор: пресметки на авторот 

 

Во овој контекст, Salas и Saurina (2002) сметаат дека банките повеќе насочени кон 

кредитирање на домаќинства можат посоодветно да го ценат и да го следат кредитниот 

ризик, на пример, преку поголемо нагласување на соработката на клиентите со банката 

(исто Boot, 2000; Jimenez и Saurina, 2004).  

Просечниот пондер на ризичност, пресметан како учество на RWA според 

кредитниот ризик во вкупните билансни активности, повисок е кај банките повеќе 
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насочени кон кредитирање на корпоративниот сектор, со исклучок на 2016 и 2017 

година. До тоа дојде во најголема мера како резултат на регулаторните промени од крајот 

на 2015 година. Имено, почнувајќи од 1.1.2016 година, на сите новоодобрени 

потрошувачки кредити со оригинална рочност еднаква или подолга од осум години се 

применува пондер на ризичност од 150% (наспроти претходните 75% или 100%). 

Истовремено, покрај примената на редовниот пондер на ризичност од 75% на 

изложеностите врз основа на негативни салда по тековни сметки и кредитни картички, 

со регулаторните промени се предвиде примена на пондер на ризичност од дополнителни 

75% наевентуалното зголемување на оваа изложеност, споредено со 31.12.2015 година40. 

 

  
     Графикон 37. Медијална средина на учество на       

RWA во активата 

Графикон 38. Медијална средина на RoRWA 

Извор: пресметки на авторот                                     Извор: пресметки на авторот 

 

Со овие регулаторни мерки и воведувањето повисоки пондери за еден од 

најбрзорастечките сегменти од кредитната активност на банките (потрошувачките 

кредити одобрени на подолги рокови), се овозможи акумулација на капитал, што би 

можел да послужи за амортизирање на евентуалните загуби од оваа кредитна активност 

на банките41.  Во 2019 година, солиден раст забележаа и побарувањата од други трговски 

друштва (6,3%) и побарувањата покриени со деловни објекти (3,1%), кои во најголем 

дел, се побарувања од корпоративниот сектор. Просечните пондери на ризичност за овие 

два сегменти од кредитното портфолио на банките се во (речиси) постојан пад и во текот 

на последните пет години се намалени по 6 процентни поени респективно. Повторно, ова 

во голема мера е резултат на регулаторните промени од крајот на 2015 година.  

Показателот RoRWA има повисоки вредности кај банките што се повеќе насочени 

кон кредитирање на домаќинствата како резултат на повисоко остварената добивка 

наспроти пониските вредности на RWA.Важно е да се напомене дека RWAе одраз на 

разликите во изложување на ризик на активностите на одделните институции. 

На Графикон 39 и 40 е претставена стабилноста на одделните деловни модели 

мерена преку Z-индексот. Тој е пресметан за секоја одделна банка за анализираниот 

                                                           
40 Исто така, на крајот на 2015 година, во линија со ЕУ- регулативата, Народната банка воведе 

пониски капитални барања за издадените гаранции од страна на банките со кои се гарантира плаќање врз 

основа на одреден деловен однос на клиентот (примена на фактор на конверзија од 20% или 50%, наместо 

100%), како и за побарувањата на банките кои се обезбедени со деловен простор што исполнува 

определени услови (примена на пондер на ризичност од 75% наместо100%).  
41Повисокиот капитал акумулиран по оваа основа претставува 3,6% од вкупните сопствени 

средства на банкарскиот сектор.  
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период, а потоа се пресметани просечна и медијална вредност на индексот од банките 

групирани во двата различни деловни модели, нивната подмедијална вредност (прв 

квартил) и надмедијална вредност (трет квартил). Медијалната оценка за стабилноста на 

двата деловни модели е релативно блиска до просечната вредност. Пресметката на Z-

индексот за двата деловни модели покажува дека стабилноста е на релативно високо 

ниво. Притоа, банките насочени кон кредитирање на домаќинствата имаат поголемо 

растојание до неисполнување на обврските (т.е. помалку се изложени на неисполнување 

на обврските), додека банките насочени кон кредитирање на корпоративниот сектор се 

поблиску до default. 

 

 
       Графикон 39. Z-индекс за банките повеќе насочени кон кредитирање корпоративен сектор 

       Извор: пресметки на авторот 

 

На крајот на 2019 година, во просек е потребен негативен шок во висина од 

најмалку 99,74 стандардни девијации од стапката на поврат на просечната актива за да 

дојде до целосно исцрпување на капиталниот потенцијал на банките што се насочени кон 

кредитирање на домаќинствата. Притоа, просечните вредности на индексот се значајно 

зголемени во текот на 2018 и 2019 година, главно под влијание на резултатите на една 

банка. Нагорното движење на Z-индексот упатува на пониско ниво на ризик и повисоко 

ниво на севкупна стабилност. 

Што се однесува до банките повеќе насочени кон кредитирање на корпоративниот 

сектор, за нив се потребни 33,6 стандардни девијации од стапката на поврат на 

просечната актива за да дојде до целосно исцрпување на нивниот капитален потенцијал. 

Во овој контекст треба да се нотира дека на крајот на 2019 година вредноста на Z-

индексот за Еуростандард банка изнесувал 0,81, односно помалку од 2 што укажува на 

неизбежноста од прогласување стечај на банката. За жал, тоа навистина се случи во 

втората половина на 2020 година. Ако се изземе случајот на Еуростандард банка АД 

Скопје, тогаш просечната вредност на индексот за банките насочени кон кредитирање на 

корпоративниот сектор се зголемува на 46,5, што упатува на релативна стабилност во 

работењето на овие банки.  
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Графикон 40. Z-индекс за банките повеќе насочени кон кредитирање домаќинства 

Извор: пресметки на авторот  

 

Сумирајќи ги претходните сознанија, може да се каже дека на ниво на банкарски 

сектор, стабилноста на банките мерена преку Z-индексот е на релативно високо ниво. 

Пресметката на овој индекс на ниво на банкарски сектор се утврдува како просек од 

вредноста на индексот пресметан за секоја одделна банка. Просечната вредност на Z-

индексот покажува дека е потребен негативен шок во висина од најмалку 48,2 

стандардни девијации од стапката на поврат на просечната актива за да дојде до целосно 

исцрпување на капиталниот потенцијал на банкарскиот сектор (Графикон 41).  

 

 

 
               Графикон 41. Z-индекс на ниво на банкарски сектор во нивоа 

      Извор: НБРСМ, Извештај за ризиците во банкарскиот систем за 2019 година, стр.69  
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Во текот на 2019 година се забележува минимално намалување на просечната 

вредност на Z-индексот. Според Народна банка, причините се лоцираат во пониската 

стапка на поврат на просечната актива, како и зголемената променливост на профитите 

на банките во текот на годината, мерена преку стандардната девијација од стапката на 

поврат на просечната актива (Народна банка, Годишен извештај за ризиците во 

банкарскиот сектор во 2019 година). 
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Глава 9. КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА НА ДЕЛОВНИТЕ МОДЕЛИ И НИВНАТА 

ЕФИКАСНОСТ ВО БАНКАРСКИТЕ СЕКТОРИ 

НА ЗЕМЈИТЕ ОД ЗАПАДЕН БАЛКАН 

И РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 

9.1. Дефинирање на економскиот модел 

 

Економскиот модел што е користен во емпириската анализа треба да ги опфати 

ризиците на кои се изложени банките и нивното потенцијално влијание врз променливи 

кои ја одразуваат ризичноста и профитабилноста на банките. Eден начин да се земе 

предвид „индивидуалноста“на секоја меѓусекторска единица е да се дозволи исечокот 

(константата) да варира за секоја банка, но под претпоставка дека коефициентите на 

наклон се постојани кај банките. Во истражувањето на влијанието на деловните модели 

врз перформансите на банките и нивната стабилност се користат три показателa како 

зависни варијабли: поврат на капиталот (ROE), поврат на средства (ROA), и стабилност. 

Сите се мерени со логаритамска вредност на Z-индексот. 

Имајќи го предвид претходното, доаѓаме до следниов модел: 

LNZSCOREit = β1i + β2LNAKTIVAit + β3KRED_AKTit + β4DEP_AKT+  

β5NETO_KAM_PRIHOD + β6COST2INCOME+ β7RPA-KRED+ β8NPL+  

β9KAPITAL_AKTIVA+ β10RoRWA+ uit 

каде: 

 LNAKTIVA претставува логаритамска вредност на големината на активата на 

секоја банка,  

 KRED_AKT е учеството на кредитите во активата,  

 DEP_AKT е учеството на депозитите во активата,  

 NETO_KAM_PRIHOD е нето-каматниот приход како процент од активата,  

 COST2INCOME е показател за оперативната ефикасност, 

 RPA-KRED е учеството на активата пондерирана по кредитен ризик во однос 

на вкупната актива,  

 NPL е учеството на нефункционалните кредити во вкупните кредити,  

 KAPITAL_AKTIVA е учеството на капиталот во активата, и  

 RoRWA е стапка за добивката поделена со активата пондерирана по ризици. 

Големината на активата ги одредува можностите на банките да ги искористат 

предностите на економиите од обем и опфат. Влијанието на големината на активата врз 

ризичноста на банката е предмет на континуирано проучување, при што се појавуваат 

спротивставени мислења. На пример, Kohler (2015) иАltunbas et al., (2015) сметаат дека 

големите банки се помалку стабилни, но други како Mergaerts et al. (2015) сметаат дека 

големите банки се постабилни на долг рок.  

Структурата на активата претставена преку учеството на кредитите во активата, 

го прикажува степенот до кој банката е ангажирана во традиционални посреднички 

активности, односно трансформација на ликвидните депозити во неликвидни кредити 

како одраз на улогата на банката како посредник (Diamond, 1984).  

Што се однесува до структурата на обврските (претставена преку односот на 

депозитите кон обврските), таа претставува одраз на потпирањето на банките на 
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традиционалните извори на финансирање, односно на депозитите на клиентите. Gatev et 

al. (2009) покажуваат дека банките со пристап до депозити можат да имаат корист од 

синергија со нивните кредитни активности, особено во периоди на стрес на 

финансискиот пазар. 

Нето-каматните приходи се главен извор на приходи во деловните модели чија 

основна деловна активност е кредитирањето. Во структурата на приходите на банките 

најзначајна компонента е нето-каматниот приход, а оттука произлегува неговата 

доминантна улога во приходниот потенцијал. Во отсуство на значајни активности на 

тргување, провизиите немаат поголемо учество, иако приходите од провизии бележат 

пораст последниве години. Сепак, некои претходни истражувања покажуваат дека секој 

вид некаматни приходи не е подеднакво нестабилен или погоден за банкарски стрес 

(DeYoung и Torna, 2013; Stiroh, 2007). Меѓутоа, во отсуство на јавно обелоденети извори 

на грануларни и сигурни податоци за диверзификација на приходите и расходите од 

камати, односно нивно разграничување за одобрени кредити по сектори (домаќинства и 

корпоративен сектор), во анализата се користи односот на нето-каматните приходи со 

активата.  

Учеството на активата пондерирана по кредитен ризик (RWA) во вкупната актива 

е регулаторна мерка за ризик. Од банките со повисока RWA се очекува да бидат 

почувствителни на ризици и затоа се бара да имаат поголем регулаторен капитал за да ги 

покријат ризиците на кои се изложени. 

Кога станува збор за нефункционалните кредити, нивното учество е одраз на 

квалитетот на кредитното портфолио. Кредитниот ризик е примарна причина за неуспех 

на банките. На секој нефункционален кредит во финансискиот сектор се гледа како на 

огледало на една непрофитабилна компанија (Hou и Dickinson, 2007).Според Stuti & 

Bansal (2013), најдобар индикатор за здравјето на банкарскиот сектор во една земја е 

нивото на нефункционални кредити.  

Наместо регулаторниот показател за адекватноста на капиталот, како варијабла 

во анализата е земено учеството на капиталот во активата. Како последица на промена 

на методологијата за пресметка на пондерите на ризик, регулаторните коефициенти се 

разликуваат во претходната деценија (BCBS, 2013; EBA, 2013; Le Lesle и Avramova, 

2012). Дополнително, веќе се вклучени две варијабли кои во пресметката ја користат 

активата пондерирана по ризици. Воедно, во стапката на адекватност на капиталот е 

вклучен и дел за покривање на ризиците од пилар 2, односно капитално барање 

наметнато од регулаторот. Поголемиот број емпириски истражувања (на пример, Beltratti 

и Stulz, 2012) откриваат дека за време на финансиската криза банките со повисок 

коефициент на капитал имале подобри перформанси и имале помали шанси да доживеат 

банкрот. 

Значењето на варијаблата RoRWA е претходно објаснета во делот 8.2. Од друга 

страна, воведена е контролна променлива за да се утврдат разликите што не се директно 

поврзани со деловниот модел на банката, но сепак се важни за да се одредат 

перформансите на банката. На ниво на банка мора да се води сметка за оперативната 

ефикасност. Таа е стандарден сооднос трошок-приход, каде трошоците ги вклучуваат 

сите оперативни трошоци, а приходите се дефинираат како збир на некаматни и нето-

приходи од камати. Оперативната ефикасност не е карактеристика за деловен модел, 

бидејќи може да се смета за резултат на изборот на стратегијата што ќе ја применува 

банката. На пример Venet (2002), открива дека европските финансиски конгломерати, 

односно поголемите и поразновидни банки, се поефикасни, а Prahba et al (2014) во 

нивното истражување заклучуваат дека банките кои се оперативно неефикасни се 

поблиску до неуспех (default). 
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9.2. Методологија на истражувањето 

 

Во презентираниот модел се забележува дека на исечокоте ставен симболот i. Ова 

е направено со цел да се сугерира дека пресретнувањата на банките можат да бидат 

различни, а разликите можат да се должат на посебните карактеристики на секоја банка, 

како што се менаџерскиот стил или менаџерската филозофија.  

Со оглед дека наведениот економски модел вклучува временска и меѓусекциска 

компонента, за негова оценка (односно оценка на коефициентите од до) потребен е 

панел-метод. Почетна точка во секоја оценка на панел-модел претставува оценката на 

фиксните и случајните ефекти. Тие се добро документирани во литературата (на пример, 

Wooldridge 2002, 2007). Накратко, анализата на фиксните ефекти претпоставува дека 

единиците од интерес (во нашиот случај, банките) се фиксни и дека разликите помеѓу 

нив не се од интерес. Она што е од интерес е варијансата во рамките на секоја единица, 

претпоставувајќи дека единиците (и нивните варијанси) се идентични. Исто така, 

терминот „фиксни ефекти“ се должи на фактот дека исечокот на секоја банка не варира 

со текот на времето, иако тој може да се разликува помеѓу банките. Значи, исечокот е 

временски непроменлив. Така, моделот за фиксни ефекти претпоставува дека 

коефициентите (наклон) на регресорите не варираат помеѓу банките или: со текот на 

времето. 

Спротивно на тоа, анализата на случајни ефекти претпоставува дека од голем број 

земји/фирми, туку поголемиот дел од земјите/фирмите од единиците се случаен 

примерок извлечен од поголема популација. Оттука, се смета дека варијансата меѓу нив 

е интересна и може да се извлече заклучок за поголема популација. Уште една основна 

разлика меѓу нив е начинот на заклучување. Моделот на фиксни ефекти поддржува 

заклучок само за групата мерења (земји, фирми и сл.). Од друга страна, моделот на 

случајни ефекти овозможува заклучување за популацијата од која е извлечен 

примерокот. Judson и Owen (1996) тврдат дека моделот на фиксни ефекти е посакуван во 

анализата на економските и финансиските системи поради две причини:  

 многу е веројатно ненабљудуваните поединечни ефекти (што ги претставуваат 

карактеристиките на единиците т.е. фирмите) да бидат во корелација со 

другите регресори и  

 голема е веројатноста дека таквиот панел не претставува случаен примерок на 

интерес.  

Според ова, за нашата анализа на деловните модели на банките, соодветен ќе биде 

моделот на фиксни ефекти, со оглед дека групата податоци ги опфаќа сите банки во 

Македонија и најголемиот број банки во земјите од Западен Балкан (Србија, Црна Гора, 

Албанија, Косово, Федерацијата на Босна и Херцеговина со Република Српска). Исто 

така, заклучоците извлечени од оваа анализа ќе се однесуваат само на нив.  

Сепак, дополнително на ова, спроведенеи познатиот статистички тест на Hausman 

(1978), за формално тестирање кој модел (фиксни ефекти наспроти случајни ефекти) е 

подобар за нашите групи податоци. Моделите на фиксни и случајни ефекти подразбираат 

дека сите променливи на десната страна во неведениот модел се егзогени. Сепак, за некои 

од нив може да се тврди дека постои повратна каузалност, затоа што дел од нив 

произлегуваат од билансите на самите банки. На пример, поголем износ 

нефункционални кредити влијае врз ризичноста на банката, меѓутоа поголемата 

ризичност може да ја натера банката да го намали апетитот за преземање кредитен ризик, 

а да го намали износот на нефункционални кредити. Ваквата повратна каузалност може 

да предизвика неконзистентност во оценката на моделот на фиксни или случајни ефекти.  

Исто така, критика која може да се даде на моделите со фиксни и случајни ефекти 

е потенцијалната инерција на зависната променлива. Имено, Z-индексот или стапката на 
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поврат на активата во нашиот модел може да вклучува инертност во своето движење, 

односно нејзината сегашна вредност во одредена мера да зависи од нејзината мината 

вредност. Од практична гледна точка, ова може да значи дека банките не сакаат да имаат 

големи и нагли промени во стапката на поврат на активата или стапката за поврат на 

капиталот, што произлегува од претпазливоста дека на таков начин банката би била 

перцепирана како ризична од страна на финансиските пазари. Од економетриска гледна 

точка, вклучувањето мината вредност од зависната променлива како регресор исто така 

создава проблем на ендогеност (Baltagi, 2008; Arellano и Bover, 1995; Blundell и Bond, 

1998).  

Според сето погореизложено, понатамошната анализа ќе го оцени економскиот 

модел преку метод на фиксни ефекти, Изборот помеѓу фиксните и случајните ефекти ќе 

биде направен врз основа на тестот на Hausman (1978).  

Резултатите од тестот на Hausman сугерираат дека проценките на фиксните 

ефекти и случајните ефекти суштински не се разликуваат. Со оглед на тоа што моделот 

на случајни ефекти се потпира на асимптоматски својства, анализата продолжува врз 

основа на моделот на фиксни ефекти. 

   Табела 27.  

   Хаусманов тест 

 

   Извор: пресметки на авторот 

 

Во следниот чекор, е извршена проверка за евентуално присуство на 

автокорелација. Резултатите од тестот сугерираат дека моделот страда од сериска 

корелација. Во функција на справување со неа, земена е првата разлика на податоците 

                Prob>chi2 =      0.9503

                          =        5.22

                 chi2(12) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg

                                                                              

       carL1      2.199189     1.386914        .8122745        .9246613

       nplL1     -.0345169    -.0350365        .0005197        .0198726

  rpa_kredL1     -.7368419    -.7833602        .0465183        .3279092

       roeL1      .0119578     .0263993       -.0144415        .0384774

cost2incom~1      .5199054     .4805143        .0393911        .1548811

       roaL1      2.389508     2.291525        .0979825        1.072259

neto_kam_p~1      5.003502     8.054005       -3.050503         7.05574

kredizlpra~1      2.856554       2.5703        .2862532        3.417499

kredizlnasL1      3.625389      3.14656        .4788287         3.34955

   dep_aktL1     -.7001596    -.4700082       -.2301515        .5231162

  kred_aktL1      2.404441     1.578152        .8262885        .6379747

  lnaktivaL1      1.844185     .8851671        .9590183        .5657569

                                                                              

                     FE           RE         Difference          S.E.

                    (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))

                      Coefficients     

. hausman FE RE
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пред да се работи со моделот за фиксни ефекти. Моделот заснован на првата разлика во 

податоците сега има подобри својства во однос на сериската корелација. 

Табела 28.  

Тест за сериска корелација 

 

Table _ Serial correlation test – First difference data 

 

Извор: пресметки на авторот 

 

Тестот на Валд за групна хетероскедастичност сугерира дека моделот страда од 

хетероскедастичност и затоа применети се кластер-робустни стандардни грешки. 

 

 

9.3. Преглед на податоците 

 

Податоците го опфаќаат претходно дефинираниот период од 2010 до 2019 година 

и се однесуваат на 76 банки од земјите од Западен Балкан, вклучително и македонските 

банки (Табела 29). Овие 10 временски периоди и 76 банки даваат 339 опсервации. Имајќи 

предвид дека за одредени банки сериите започнуваат подоцна, ова сепак е доволно за 

веродостојна оценка на моделот. Податоците се земени од годишните извештаи на 

банките објавени на нивните интернет-страници.  

 

 

 

 

 

 

 

           Prob > F =      0.0000

    F(  1,      56) =     42.297

H0: no first order autocorrelation

Wooldridge test for autocorrelation in panel data

> st2income roe rpa_kred npl car

. xtserial lnzscore lnaktiva kred_akt dep_akt kredizlnas kredizlpravni neto_kam_prihod roa co

           Prob > F =      0.1617

    F(  1,      54) =      2.013

H0: no first order autocorrelation

Wooldridge test for autocorrelation in panel data

> rihodL1 roaL1 cost2incomeL1 roeL1 rpa_kredL1 nplL1 carL1

. xtserial lnzscoreL1 lnaktivaL1 kred_aktL1 dep_aktL1 kredizlnasL1 kredizlpravniL1 neto_kam_p

Prob>chi2 =      0.0000

chi2 (59)  =    2.0e+33

H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i

in fixed effect regression model

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity

. xttest3
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     Табела 29.  

     Податоци за примерокот 

 
Земја Број на банки % од вкупниот 

број на банки 

Актива на банките од 

примерокот (во мил 

евра) 

% на активата 

од вкупната 

актива 

Македонија 14 93,3 8.811 97,8 

Србија 20 76,9 29.651 85,4 

Босна и Херцеговина 19 82,6 15.423 91,1 

Црна Гора 8 61,5 3.679 80,4 

Албанија 9 75,0 10.247 84,3 

Косово 6 60,0 3.852 79,8 

Вкупно 76 76,8 62.852 85,9 

       Извор: пресметки на авторот 

 

Банките од земјите од Западен Балкан кои се опфатени во примерокот следат 

различни деловни модели во однос на целниот сектор. Како што беше елаборирано при 

идентификацијата на деловните модели на банките во земјите од Западен Балкан 

вклучително и Македонија, оптимален пристап е поделба на банките во два деловни 

модели: банки кои се повеќе насочени кон кредитирање на корпоративниот сектор (за 

кои се аплицирани 147 опсервации) и банки повеќе насочени кон кредитирање на 

домаќинствата (аплицирани се 191 опсервација). Така, може да се очекува дека овие две 

потенцијални групи банки се разликуваат во однос на факторите што влијаат на 

веројатноста за неисполнување обврски (Z-индексот) и профитабилноста мерена преку 

показателите ROA и ROE.  

Оттука, направени се пресметки за целиот примерок, но и одделно за банките, во 

согласност со двата идентификувани деловни модели врз основа на резултатите од тестот 

на Калински и Харабаз за групирање на банките. Дополнително, посебно се извлечени 

резултатите за банките од Србија со оглед дека имаат доминантно учество од 47% од 

вкупната актива на банките од земјите на Западен Балкан, како и за македонските банки. 

 

 

9.4. Резултати од истражувањето 

 

Резултатите даваат докази за важноста на карактеристиките на деловниот модел 

како одредници за работење на банките. Резултатите од пресметката на моделот се 

презентирани во продолжение. 

9.4.1. Оценка на моделот за Z-индексот 

 

Во оценката на моделот за Z-индексот за целиот примерок како статистички 

значајни се јавуваат две променливи: големината на активата на банките и показателот 

за нефункционални кредити. Останатите променливи не се статистички значајни од 

аспект на стандардните нивоа на статистичка значајност.  
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Табела 30.  

Оценка на моделот за Z-индексот за целиот примерок банки 

 

 

Извор: пресметки на авторот 

 

Големината на активата има влијание врз стабилноста и врз профитабилноста. 

Генерално, порастот на активата за 1 п.п. ќе предизвика пораст на Z-индексот за 2,05 п.п.. 

Со оглед на сè поголемите можности за големите банки за дополнително апсорбирање 

финансиски ресурси на пазарот, како и поголемата можност за дисперзија на нивните 

банкарски активности, тие се подготвени да прифатат поголем ризик во функција на 

поголема профитабилност. Со ова се истакнува и релативно поголемото значење на 

квалитетот на менаџментот во големите во однос на помалите банки. Меѓутоа, 

краткорочните промени во големината на банката, сепак, можат да имаат негативен 

ефект врз работењето на банката. Според Mergaerts и Vennet (2015), порастот на 

средствата на краток рок резултира со поголема кредитна изложеност, а со тоа и 

повисока исправка на вредност, која може да услови понизок просечен квалитет на 

кредитното портфолио. Нивното истражување покажува дека деловните модели 

карактеризирани со големи димензии се постабилни на долг рок, но тие банки можат да 

имаат повисоки трошоци поврзани со капитални барања за системска значајност на 

поголемите банки поради загриженост од системски ризик (ESRB, 2014). Затоа, порастот 

на банката од аспект на големината веројатно не е посакуваниот канал за постигнување 

нејзина стабилност. 
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Табела 31.  

Оценката на моделот за Z-индексот за банки кои се повеќе насочени кон кредитирање 

домаќинства 

 

 

Извор: пресметки на авторот 

Зголемувањето на показателот за нефункционални кредити за 1п.п. ќе предизвика 

намалување на Z-индексот за 0,03п.п. Тоа е разбирливо, со оглед на тоа што со 

зголемувањето на нефункционалните кредити, се влошува квалитетот на кредитното 

портфолио и банката треба да издвојува повисоки износи за исправка на вредност, со 

која директно се намалува финансискиот резултат. Натамошниот пораст на исправката 

на вредност може да ја загрози и солвентната позиција на банката, односно се намалува 

отпорноста на банката за неуспех.  

Според тоа, ефектот на кредитниот ризик врз Z-индексот е негативен, што значи 

дека деловните модели што се карактеризираат со поризични кредитни портфолија се 

поврзани со поголема можност за неуспех. Оттука, кога банката стратешки се 

определила да таргетира поризични сегменти на кредити и одобрува поризични кредити, 

таа може да ја продолжи оваа опција на одржлив начин само кога ќе успее да ги намали 

евентуалните оштетувања со развивање ефикасни способности за следење и решавање 

на овие кредити. 

Оваа варијабла е статистички значајна и во оценката на моделот за Z-индексот за 

банките повеќе насочени кон кредитирање на домаќинствата. При тоа, порастот на 

нефункционалните кредити за 1п.п., ќе предизвика намалување на Z-индексот за 0,05п.п. 

(Табела 31). 

Во оценката на моделот за Z-индексот за банките повеќе насочени кон 

кредитирање корпоративни субјекти, степенот на ризичност пресметан како учество на 

активата пондерирана според кредитниот ризик во вкупната актива, е статистички 

значаен (иако гранично на 5%). Знаците на показателите се очекувани, односно постои 

силна негативна корелациска врска помеѓу RWA и Z-индексот, што упатува на тоа дека 
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банките со повисока RWA се поблиску до неисполнување на обврските и неуспех. 

Всушност, ова се потврдува со моделот, според кој со зголемувањето на показателот 

RWA за 1п.п., ќе се предизвика намалување на Z-индексот за 1,27 п.п. (Табела 32). 

Ayadi (2019) дава критика на методологијата за пресметка на регулаторните 

показатели, односно го критикува начинот на пресметка и висината на пондерите со кои 

се определува RWA. Фактот дека разликите во пондерите се рефлектираат во 

изложеноста на ризик на банката укажува на можноста главните регулаторни 

инструменти што се користат да не бидат соодветни за сигнализација на загубата. 

Поаѓајќи од можноста дека поголемите пондери на ризик се поврзани со потреба 

за обезбедување поголем износ на капитал, тоа ги наведува банките да известуваат за 

пониска RWA за да избегнат барања за зголемување на капиталот. Од друга страна, ако 

банките со поголема RWA поседуваат повеќе капитал, делумно за да ги исполнат 

обврзувачките регулаторни барања, тие би требало да се соочат со пониски ризици за 

неуспех.  

 

Табела 32.  

Оценката на моделот за Z-индексот за банки кои се повеќе насочени кон кредитирање  

корпоративен сектор 

 

 
Извор: пресметки на авторот 

 

Бидејќи прибирањето капитал не е секогаш можно и лесно, особено во кризни 

периоди, некои банки се одлучуваат да одговорат на регулаторните правила со 

намалување на нивната RWA, односно да спроведат активности за „оптимизација на 

ризикот“ на начин што ќе применат пониски пондери на ризик (и со тоа имплицитни 

помали капитални трошоци). Ова може да се постигне преку намалување или промена 

на структурата на активата во средства пресметани со пониски пондери, различни форми 

на подобрување на кредитите, на пример преку обезбедувањето, рочноста или промена 
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на калибрацијата на пондерите на ризик (т.е. промена од стандардните пондери утврдени 

од регулаторот со воведување интерни модели со пониски просечни пондери или 

промена на интерните модели). Меѓу истражувачите, супервизорите и регулаторите 

постои загриженост за употребата на интерни модели, што подразбира дека пондерите 

за ризици, а со тоа и барањата за капиталот, се намалуваат без да се намалат основните 

ризици (т.е. регулаторна арбитража). 

 

9.4.2. Оценка на моделот за RОА и RОЕ 

 

Во оценката на моделот за ROА за целиот примерок статистички значајни се три 

променливи: учеството на нефункционалните кредити во вкупните кредити, учеството 

на капиталот во активата и показателот за оперативна ефикасност. Истите варијабли се 

статистички значајни и за банките што се повеќе насочени за кредитирање на 

домаќинствата. Резултатите за индивидуалните варијабли на деловниот модел откриваат 

дека подобрените перформанси на банките со овој деловен модел (мерени преку ROA) 

можат да се припишат на нивната зависност од поголем сооднос на капитал и 

оперативната ефикасност. Овие банки се исто така подобро способни да го претворат 

преземениот кредитен ризик во повисок ROA, што укажува на тоа дека банките што се 

повеќе ориентирани кон кредитирање домаќинства можат поефикасно да ги следат 

кредитите, односно да управуваат со кредитниот ризик. Поаѓајќи од тоа дека показателот 

е индикатор за ефикасноста на менаџментот во управувањето со средствата и 

создавањето приходи, ова упатува на заклучокот дека преземениот висок кредитен ризик 

придонесува за намалување на ефикасното управување со средствата.  

Притоа, пораст на показателот за оперативна ефикасност за 1 п.п., ќе предизвика 

намалување на ROA за 0,04 п.п. Овој резултат е очекуван, со оглед на тоа што порастот 

на овој показател упатува на зголемена оперативна неефикасност, односно поголем 

пораст на оперативните трошоци од оперативните приходи. Зголемените оперативни 

трошоци можат да се објаснат и со потребата од поголема раширеност на деловната 

мрежа (експозитури, шалтери, филијали) со оглед на поголемата ориентираност на 

деловниот модел кон кредитирање на домаќинствата (Табела 34).  

Деловните модели што се карактеризираат со повисоки коефициенти на капитал 

се, caeteris paribus, поврзани со подобар компромис помеѓу ризикот и профитабилноста. 

Повеќето емпириски истражувања (на пример, Beltratti и Stulz, 2012) откриваат дека за 

време на финансиската криза банките со повисоко учество на капитал имале подобри 

перформанси. Од друга страна, Mehran и Takor (2010) сметаат дека потребата за 

финансирање на капиталот може да ги натера банките поинтензивно да ги проверуваат 

должниците и да го подобрат управувањето со кредитниот ризик. Резултатите од Табела 

33 сугерираат дека банките кои се карактеризираат со високи стапки на учество на 

капитал во активата имаат подобри перформанси во однос на ROA. Позитивниот ефект 

врз ROA главно може да се припише на пониски трошоци за камати. Повисокиот сооднос 

на капиталот ја намалува зависноста од извори на финансирање со камата и со тоа 

помали се трошоците за надворешно финансирање.  
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Табела 33.  

Оценка на моделот за РOА за целиот примерок банки 

 

 

   Извор: пресметки на авторот 

 

Овие размислувања се во линија на заклучокот на истражувањето на Елисковски 

(2014). Анализирајќи го вишокот капитал во македонските банки, тој заклучува дека 

големите банки управуваат пасивно со вишокот капитал, односно тие можат да го 

зголемуваат вишокот капитал со намалување на кредитите во однос на депозитите и тие 

средства да ги вложат во ликвидни инструменти кои се со низок, односно нула пондер 

во активата пондерирана според ризици.  

Показателот на капитал се јавува како статистички сигнификантна варијабла и кај 

деловниот модел што е повеќе насочен кон кредитирање на домаќинства. Во случајот на 

овој модел, порастот на овој показател за 1 п.п. влијае кон зголемување на ROA за 0,436 

п.п. 
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Табела 34.  

Оценката на моделот за РOА за банки кои се повеќе насочени кон кредитирање 

домаќинства 

 
Извор: пресметки на авторот 

 

Деловниот модел карактеризиран со поголема насоченост кон кредитирање 

корпоративни клиенти, со поголема актива поддржува поголема профитабилност, 

односно поголема вредност на ROA. Така, со пораст на активата за 1 п.п. ќе се зголеми 

ROA за 0,015 п.п. Кај овој деловен модел, статистичка значајност покажуваат и степенот 

на ризичност на активата, односно учеството на RWA во вкупната актива и добивката во 

однос на RWA. Порастот на овие показатели за 1 п.п., ќе предизвика пораст на ROA за 

0,015 п.п., односно 0,483п.п. (Табела 35). Резултатите покажуваат дека влијанието на 

RWA врз профитабилноста на банките е значајно кај банките кои се повеќе ориентирани 

кон кредитирање на корпоративниот сектор, кои се типично поголеми и со поголема моќ. 

Во однос на профитабилноста мерена преку ROE, кај банките повеќе насочени 

кон кредитирање домаќинства, статистички значајни варијабли се стапката на 

нефункционални кредити, показателот за оперативна ефикасност, учеството на 

капиталот во активата и показателот за односот на добивката со активата пондерирана 

со ризици (RoRWA). 
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Табела 35.   

Оценката на моделот за ROА за банки 

кои се повеќе насочени кон кредитирање корпоративен сектор 

 

 

Извор: пресметки на авторот 

Кај овој деловен модел, зголемувањето на нефункционалните кредити за 1 п.п., ќе 

предизвика намалување на показателот ROE за 0,005п.п. (Табела 37). Влошувањето на 

капацитетот на домаќинствата за отплата на нивниот долг, поради промени во доходот, 

пораст на каматните стапки или девизни ризици, може лесно да предизвика пораст на 

нефункционалните кредити. Финансискиот потенцијал на домаќинствата, како и 

корпоративниот сектор, способноста за остварување редовни приходи од работењето и 

нивото на нивната задолженост директно се одразува врз работењето, односно 

перформансите на банките. Од тие причини, следењето на движењата и задолженоста на 

домаќинствата и корпоративниот сектор на редовна основа се од битно значење за 

управување со ризиците на кои би можеле да бидат изложени банките, а со тоа и за 

нивните перформанси. 

Порастот на учеството на капиталот во активата за 1 п.п., ќе предизвика 

намалување на показателот ROE за 2,433 п.п., што е очекувано, имајќи предвид дека 

капиталот е именител во показателот ROE. Порастот на показателот RoRWA за 1 п.п., ќе 

предизвика пораст на показателот ROE за 5,08 п.п. (Табела 37).  
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Табела 36.  

Оценката на моделот за ROЕ за целиот примерок банки 

 

 

Извор: пресметки на авторот 

 

Во поглед на банките кои се повеќе насочени кон кредитирање корпоративни 

субјекти, освен степенот на ризичност и показателот RoRWA, како статистички значајна 

варијабла се јавува и учеството на депозитите во активата. Во однос на структурата на 

финансирањето, истражувањето покажува дека овој показател има влијание врз ROE и 

кај деловниот модел повеќе насочен кон домаќинства, но на ниво од 10% статистичка 

значајност и притоа е со позитивен предзнак. Huang и Ratnovski (2011) покажуваат дека 

финансиерите на големо, односно фирмите, силно реагираат на бучните јавни сигнали и 

како последица на тоа, овие извори на финансирање можат брзо да се повлечат за време 

на финансиска криза. Beltratti и Stulz, (2012) наведуваат дека повисоката зависност од 

депозитите инспирира повисока пазарна доверба. Според одредени автори (Roengpitya et 

all, Ayadi и De Groen, 2015), банките кои се потпираат на финансирање од депозити се 

помали, тие остваруваат помалку некаматоносни приходи и се всушност традиционални 

банки. Од друга страна, банките кои се потпираат на финансирање на големо во поголема 

мера се вклучени во активности на тргување и на пазарот на капитал, тие се поголеми и 

имаат повисоки трошоци.  
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Табела 37.  

Оценка на моделот за ROЕ за банки кои се повеќе насочени кон кредитирање 

домаќинства 

 

Извор: пресметки на авторот 

 

Влијанието на структурата на финансирањето на профитабилноста може да се 

објасни на следниов начин:  

 прво, повисокиот сооднос на депозитите е поврзан со пониски трошоци за 

камати (со оглед на пониските стапки на пасивните камати како извор на 

финансирање), што резултира со повисоки нето-каматни приходи;  

 второ, деловниот модел што се карактеризира со високо учество на депозити 

е исто така подобар за генерирање некаматни приходи, што се должи на 

можноста за поголем обем вкрстени продажби на производи на проширена 

група клиенти на мало (домаќинства), што може да ги зголеми приходите од 

камати и провизии.  
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Табела 38.  

Оценката на моделот за ROЕ за банки кои се повеќе насочени кон кредитирање 

корпоративен сектор 

 

 
Извор: пресметки на авторот 

 

Кај двата деловни модели влијание на показателот ROE имаат степенот на 

ризичност и показателот RoRWA. Порастот на показателот RoRWA за 1 п.п., ќе 

предизвика пораст на показателот ROE за 5,085 п.п., односно за 3,754 п.п. за банките 

повеќе насочени кон корпоративниот сектор. Порастот на RWA за 1 п.п. ќе предизвика 

пораст на показателот ROE за 0,375 п.п., односно за 0,0696 п.п. за банките повеќе 

насочени кон корпоративниот сектор (Табела 38).  

Резултатите недвосмислено укажуваат на значајноста на утврдувањето на RWA и 

нејзиното влијание врз перформансите на банките, особено за банките кои се повеќе 

насочени кон кредитирање на корпоративниот сектор. RWA е проценка на ризикот што 

го одредува минималното ниво на регулаторен капитал што банката мора да го одржува 

за да се справи со неочекуваните загуби. 

Jones (2000) дискутира за неколку форми на „козметички“ усогласувања што 

банките можат да ги преземат за да ги намалат пондерите на ризик, вклучувајќи ја и 

концентрацијата на средствата во класите со најголем ризик за одредени пондери, 

различни форми на подобрување на кредитите и структурирани трансакции. Некои 

автори (Blundell-Wignall & Atkinson, 2010; Dewatripont et al., 2010) забележуваат дека 

воведувањето на напредниот пристап IRB под Базел II, според кој, поголемите и 

пософистицираните банки развиваат сопствена методологија, ефикасно ги зголеми 

можностите да се вклучат во регулаторна арбитража. Аyadi et al (2011, 2012) и Ayadi & 

De Groen (2014) оценуваат дека инвестициските банки пронашле начини да преземат 

поголем ризик отколку што тоа би се одразило во нивните регулаторни мерки за ризик. 

Тие сметаат дека пондерите за ризик за одредени средства или активности, можат да 

                                                                                   

              rho    .25387308   (fraction of variance due to u_i)

          sigma_e    .08929327

          sigma_u    .05208596

                                                                                   

            _cons    -.0066985   .0069567    -0.96   0.343    -.0209061     .007509

          rorwad1     3.753715   1.112524     3.37   0.002     1.481638    6.025793

 kapital_aktivad1    -.2634306   .3678445    -0.72   0.479    -1.014669    .4878081

            npld1    -.3565996   .2394208    -1.49   0.147    -.8455622     .132363

       rpa_kredd1     .0696219   .0298967     2.33   0.027     .0085647     .130679

    cost2incomed1     .0973003   .1036215     0.94   0.355    -.1143231    .3089237

neto_kam_prihodd1    -.0677203   1.849987    -0.04   0.971    -3.845897    3.710457

        dep_aktd1    -.3001014   .1425642    -2.11   0.044    -.5912564   -.0089464

       kred_aktd1     .3378455   .2556904     1.32   0.196    -.1843439    .8600348

       lnaktivad1     .1009542   .1055743     0.96   0.347    -.1146572    .3165657

                                                                                   

            roed1        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                  Robust

                                                                                   

                                      (Std. Err. adjusted for 31 clusters in banka)

corr(u_i, Xb)  = -0.3207                        Prob > F           =    0.0000

                                                F(9,30)            =     18.00

       overall = 0.6014                                        max =         7

       between = 0.6458                                        avg =       4.9

R-sq:  within  = 0.6200                         Obs per group: min =         1

Group variable: banka                           Number of groups   =        31

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       151

> 1 kapital_aktivad1 rorwad1 if g22abs==2, fe vce(cluster banka)

. xtreg roed1 lnaktivad1 kred_aktd1 dep_aktd1 neto_kam_prihodd1 cost2incomed1 rpa_kredd1 npld
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бидат несоодветни, како на пример за инвестициските банки, кои повеќе се вклучени во 

меѓубанкарски и трговски активности. Пондерите за ризик за овие активности се 

прилично ниски, поради можноста за намалување на изложеноста (на пр. деривативните 

изложености се намалуваат со помош на хеџинг, пребивање, нетирање), што е особено 

привлечно за банките со поголеми пазарни активности.  

Das & Sy (2012) сметаат дека банките со понизок сооднос на активата 

пондерирана по ризици во вкупната актива, вршат несоодветно предвидување на 

пазарните мерки за ризик, особено за време на криза. Базелскиот комитет за банкарска 

супервизија спровел бенчмаркинг-вежба користејќи податоци за повеќе од 100 европски 

банки. Резултатите од вежбата покажуваат дека постојат големи разлики помеѓу 

интерните модели што се користат за одредување на активата пондерирана по ризик 

(BCBS, 2013). Во принцип, преминот од Базел II во Базел III генерално ја намалува RWA 

во однос на вкупните средства и највисоките заштеди се регистрирани од оние банки што 

ги прифаќаат стандардизираните пристапи. За разлика од она што може да се очекува, 

некои банки што го прифаќаат напредниот пристап всушност ја намалуваат RWA според 

Базел III. Marijathasan и Merrouche (2014) потенцираат дека намалувањето на пондерите 

на ризик претставува стратешка употреба во интерните модели развиени од страна на 

банките. 

Вредно е да се напомени дека, во текот на 2017 година, Базелскиот комитет 

воведува нова реформа за подобрување на Базел III. Реформите на Комитетот за Базел III 

ја надополнуваат почетната фаза на реформите во Базел III објавени во 2010 година, а се 

однесуваат на подобрувања во пресметката на RWA, што воедно ќе значи подобрување 

во споредливоста на капиталните стапки на банките. Како што беше претходно 

потенцирано, RWAе проценка на ризикот што го одредува минималното ниво на 

регулаторен капитал што банката мора да го одржува за да се справи со неочекувани 

загуби. Оттука, јасно е дека внимателната и веродостојна пресметка на RWA е составен 

елемент на ризично базираната капитална рамка (risk-based capital framework -BIS, 2017). 

Овие резултати се потврдуваат и во случај кога како варијабла во моделот ќе се 

вклучи стапката на адекватност на капиталот, наместо учеството на капиталот во 

активата, што укажува на стабилност на моделот. 

 

9.4.3. Оценка на моделот за македонските банки 

 

Резултатите од истражувањето генерално се потврдуваат и ако се селектираат 

само за македонските банки. Заклучоците за македонските банки се следни: статистичко 

значајно влијание кај банките што се повеќе насочени кон кредитирање на домаќинства 

ја имаат стапката на адекватност и учеството на кредитите во активата. Пораст на 

стапката на адекватност за 1 п.п. ќе предизвика зголемување на Z-индексот за 21,52 п.п. 

(Табела 39), што укажува дека стапката на адекватност има значајно влијание за 

стабилноста на овие банки. Овој заклучок е во линија на истражувањето на Mergaerts и 

Vennet (2015), кои сметаат дека банките што се потпираат на високи коефициенти на 

капитал покажуваат значително повисоки вредности на Z-индексот и затоа се помалку 

кревки. Истражувањата на Lee и Hsieh (2012), Chortareas et al. (2012), Klomp и De Haan 

(2011), Ben Naceur & Omran (2011), сметаат дека повисоко CAR е поврзан со пониска 

профитабилност, бидејќи тој го намалува ризикот на капиталот. 

Зголемувањето на кредитната активност, односно пораст на учеството на 

кредитите во активата за 1 п.п., ќе услови зголемување на сигурноста на банката за 

18,17пп.  
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Табела 39.  

Оценка на моделот за Z-индексот за македонските банки кои се повеќе 

насочени кон кредитирање домаќинства 

 

 
Извор: пресметки на авторот 

Во однос на ризикот од финансирање, можат да се најдат докази дека повисокото 

учество на депозити во финансирањето на активностите влијае на зголемување на Z-

индексот кај банките што се повеќе насочени кон кредитирање на корпоративниот 

сектор. Порастот на учеството на депозитите во активата предизвикува пораст на Z-

индексот за 7,886 п.п. (Табела 40).  

Профитабилноста на македонските банки повеќе насочени кон кредитирање на 

домаќинствата мерена преку показателот ROA покажува дека оперативно ефикасните 

банки се попрофитабилни, односно пораст на показателот за оперативна ефикасност за 

1 п.п., предизвикува намалување на показателот ROA за 0,0487 п.п. (Табела 41). Тоа 

укажува дека овие банки треба внимателно да ги менаџираат трошоците со ширење на 

деловната мрежа за опслужување на домаќинствата. 
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Табела 40.  

Оценка на моделот за Z-индексот за македонските банки кои се повеќе насочени кон 

кредитирање корпоративен сектор 

 

Извор: пресметки на авторот 

 

Табела 41.  

Оценка на моделот за ROA за македонските банки кои се повеќе насочени кон 

кредитирање домаќинства 

    
Извор: пресметки на авторот 

 

Кај деловниот модел на банки повеќе насочени кон кредитирање на 

корпоративниот сектор, големината на активата и RWA влијаат врз ефикасното 
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управување со средствата. Големите банки се попрофитабилни, односно пораст на 

активата за 1 п.п. се рефлектира во пораст на вредноста на показателот ROA за 0,014п.п. 

Ако се зголеми RWA за 1п.п., ќе се зголеми показателот ROA за 0,0181, а ако се зголеми 

показателот RoRWA за 1п.п., тоа ќе услови зголемување на показателот ROA за 0,531. 

Со тоа, се потврдува значењето на потребата од соодветно утврдување и управување со 

RWA (Табела 42).  

Табела 42.  

Оценка на моделот за ROA кај македонските банки кои се повеќе насочени кон 

кредитирање корпоративен сектор 

 

 
Извор: пресметки на авторот 

 

И кај двата деловни модела на банки значајно влијание врз показателот ROE 

имаат RWA, односно показателот RoRWA. Така, доколку се зголеми показателот 

RoRWA за 1 п.п., тоа ќе предизвика пораст на ROE за 5,079п.п. (Табела 43), односно 

4,257 п.п. (Табела 44) кај банките повеќе насочени кон кредитирање на корпоративниот 

сектор. 
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Табела 43.  

Оценка на моделот за ROE кај македонските банки кои се повеќе насочени кон 

кредитирање домаќинства 

 

Извор: пресметки на авторот  

Табела 44.  

Оценка на моделот за ROE кај македонските банки кои се повеќе насочени кон 

кредитирање корпоративен сектор 

 

Извор: пресметки на авторот  
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Генерално, заклучоците ја поддржуваат тезата дека перформансите на банката се 

важни за објаснување на нивните деловни модели, односно долгорочните стратешки 

избори. 

Податоците од билансот на состојба и успех не се секогаш доволен показател за 

мерење на профитабилноста и степенот на ризичност на банките. Прво, ангажираноста 

на банките во извршување вонбилансни активности од кои креираат приходи не се 

рефлектира во активата на банките, што е основа за пресметка на ROA. Кога банките 

имаат значителен обем вонбилансни активности, тие во крајниот резултат ќе имаат 

повисок ROA. Резултатите од анализата укажуваат на значајноста на RWA за успешноста 

и степенот на ризичност на банките. Банките неминовно треба да се фокусираат не само 

на традиционалните мерила на профитабилноста, туку и на мерење на ризичноста на 

билансните и вонбилансните активности. Иако се чини дека RWA може да ги адресира 

основните ризици за деловните модели со најголема изложеност на кредити, сепак и тука 

има простор за несоодветно пондерирање на одредени ставки. Затоа, препораките до 

менаџментот на банките би биле посветување поголемо внимание на управувањето со 

RWA. 

 

9.5. Идни перспективи: предизвици и пречки 

 

Креирањето на деловната стратегија на банките и преземањето ризици мора да 

бидат прилагодени кон влијанијата на разновидна група надворешни фактори. Овие 

предизвици вклучуваат прилагодување на новонастанатите услови предизвикани од 

планетарната здравствена и егзистенцијална криза, нови регулаторни барања, 

опкружување со ниски каматни стапки и зајакнување на конкуренцијата од небанкарски 

институции кои се занимаваат со активности слични на банките. Во текот на последниве 

години, ваквите фактори им го отежнуваа на банките ефикасното работење со нивните 

постојни деловни модели.  

Соодветно на тоа, некои банки ќе бидат стимулирани да се фокусираат на ритејл-

сегментот и активности кои генерираат провизии и надоместоци. Според, ЕБА, многу 

банки во идниот период планираат да се насочат кон банкарство на мало. Истовремено, 

анализата на банките во земјите од Западен Балкан и во нашата земја недвосмислено 

упатува на заклучокот дека поголемиот број банки се насочуваат кон зголемено 

кредитирање на домаќинствата. Меѓутоа, и покрај добриот квалитет и ниската 

материјализација на кредитниот ризик од изложеноста на банките кон домаќинствата, 

одредени структурни карактеристики и неповолни трендови кај ова кредитно портфолио 

можат да бидат потенцијални извори на влошување на неговиот квалитет и за нови 

нефункционални кредити. Ова се однесува на нешто побрзиот раст на задолженоста на 

домаќинствата и тоа претежно на подолги рокови во кои е понеизвесна 

кредитоспособноста на клиентите42.  

Од 2016 година, Народната банка воведе повисоко капитално барање за 

потрошувачките кредити одобрени на рокови еднакви или подолги од 8 години (пондер 

на ризичност од 150% наместо 75% или 100%). На овој начин беше овозможена 

кумулација на релативно значаен, дополнителен износ на капитал за покривање на 

ризиците од ова кредитирање (дополнителен бафер во висина од 3,6% од вкупните 

                                                           
42На 31.12.2019 година долгорочните кредити на домаќинствата учествуваат со 92 % во вкупните 

кредити на домаќинствата.  
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сопствени средства). Од друга страна, и станбените кредити се одобруваат на релативно 

долги рокови (92,8% од станбените кредити се одобрени со рокови на отплата еднакви 

или подолги од 10 години, а речиси 60% од станбените кредити се одобрени на рок 

еднаков или подолг од 20 години). Сепак, овие кредити се карактеризираат со 

исклучително добар квалитет и ниска стапка на нефункционалност, првенствено заради 

доброто обезбедување. 

Исто така, показателот ДТИ (debt-to-income), што претставува максимален 

сооднос меѓу вкупните месечни отплати на долгот на клиентите и нивните месечни 

примања е на релативно ниско ниво од околу 37% во просек за сите банки, а по одделна 

банки се движи меѓу 27,8% и 54,7%.43 Овој показател е највисок за потрошувачките 

кредити обезбедени со недвижен имот (46,2%) и станбените кредити (42,3%), но понизок 

за останатите потрошувачки кредити (34,4%). Поволното ниво на показателот засега не 

упатува на превисока задолженост на клиентите. Меѓутоа, домаќинствата се задолжуваат 

на подолги рокови, покрај останатото и заради исполнување на барањата за овој 

показател. Просечната рочност на новоодобрените станбени кредити изнесува 20,4 

години (20,1 година за 2019 година), а за новоодобрените потрошувачки кредити 8,2 

години (8,0 години во 2019 година), со што е вклучена и временската димензија за 

можноста за влошување на квалитетот на овие кредити.  

 Од друга страна, можен извор на влошување на квалитетот на портфолиото на 

домаќинствата е релативно високата задолженост на дел од постојните 

кредитокорисници, каде се насочува најголемиот дел од новоодобрените кредити. 

Извештајот за банкарскиот систем на РСМ на Народна банка за 2020 година нагласува 

дека побарувачката за кредити од домаќинствата бележи значително намалување во 

услови на особено изразени негативни ефекти и притисоци од здравствената криза. На 

овој заклучок упатува фактот дека обемот на новоодобрени кредити е помал за околу 

20% од износот на новоодобрени кредити на овој сектор во 2019 година. Но, независно 

од помалиот обем на нови кредити, сепак постои ризик од негативен шок врз 

финансиската позиција на одредени сегменти од домаќинствата предизвикан од 

тековната здравствена криза. Губење на работните места и намалените плати особено на 

вработените во секторите кои се најпогодени од кризата, најверојатно ќе предизвика 

значително нарушување на кредитоспособноста на овие клиенти кон банките. Тоа, 

очекувано ќе предизвика влошување на показателите за квалитетот на ова кредитно 

портфолио.  

Во однос на кредитите насочени кон корпоративниот сектор, нивна значајна 

структурна карактеристика е високото ниво на концентрација, која може да влијае на 

материјализација на ризиците во овој сектор, а која соодветствува на структурните 

карактеристики на домашната економија. Имено, околу 80% од кредитите на 

нефинансиските друштва отпаѓаат на три дејности (индустрија, трговија на големо и 

мало, и градежништво и дејности во врска со недвижен имот). Нивните деловни 

остварувања се особено значајни за квалитетот на кредитното портфолио на банките. 

Дополнително, токму кај овие дејности, учествата на нефункционалните во вкупните 

кредити се највисоки, а воедно за нив банките издвоиле највисока исправка на вредност.  

Друга карактеристика на кредитите одобрени на корпоративниот сектор што 

треба внимателно да се следи е обемот и квалитетот на кредитите со еднократна отплата 

на главницата. Нивното учество во редовните кредити на нефинансиските друштва е 

релативно високо (33,1%), иако нивниот квалитет пресметан преку учеството на 

нефункционалните во вкупните кредити е намалено од 8,1% на 4,0% на 31.12.2020 

година, што се должи на поизразеното намалување на нефункционалните кредити.  

                                                           
43Во интерените акти на банките е тековно поставен на ниво од 50%  до 60%.  
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Резултатите од спроведените стрес-тестирања на Народната банка покажуваат 

дека најголемо негативно влијание врз стапките на адекватност на капиталот има 

хипотетичното влошување на квалитетот на потрошувачките кредити, како и на 

кредитите со еднократна отплата (тоа придонесува за 37,8% од вкупното намалување на 

стапката на адекватност на капиталот).  

Предизвик за двата сектори е сѐ уште високото учество на кредитите со валутна 

компонента и на кредитите со променлива и прилагодлива каматна стапка, што може да 

биде потенцијален извор на индиректен кредитен ризик (од зголемување на каматните 

стапки).44 Покрај тоа, друг предизвик за профитабилноста на банките произлегува и од 

опкружувањето со ниски каматни стапки. На агрегирана основа, банкарскиот сектор и 

понатаму е изложен на ризик од намалување на каматните стапки, со оглед на 

позитивниот вкупен јаз меѓу каматночувствителните средства и обврски. Во вакви 

услови, банките ќе бидат стимулирани да ги диверзифицираат изворите на приходи, 

особено со зголемување на учеството на приходите од провизии и надоместоци. Тој 

тренд е присутен, односно евидентен е порастот на провизиите во вкупните приходи на 

банките. Сепак, таквата промена е постепена и зависи од стапката на развој на пазарите 

на капитал, како и од конкуренцијата во и надвор од банкарскиот сектор (на пр. од 

финтек-компании) што има потенцијал да го ограничи растот на некаматоносните 

приходи.  

Вториот предизвик што евентуално ќе влијае врз промената на деловниот модел 

на банките е зголемената конкуренција со појавата на нови субјекти на пазарот на 

финансиски услуги, односно финтек-компаниите. Банките, сакале или не, со оглед на тоа 

што ќе биде загрозена нивната моментна позиција на пазарот, ќе бидат присилени да ги 

променат своите деловни модели, прилагодувајќи се на новите пазарни услови. Влезот 

на новите финтек-компании на пазарот кои ќе нудат финансиски услуги и производи кои 

порано беа ексклузивни само за банките, ќе предизвика промени во работењето на 

банките. Во текот на еден долг временски период, банките не ги менуваа значајно своите 

деловни модели остварувaјќи високи профити. Меѓутоа, воведувањето иновативнии 

ефикасни производи и услуги од страна на технолошките гиганти и новите небанкарски 

финансиски компании и тоа понудени по ниски цени, ќе услови и банките да воведат 

нови, современи, ефикасни производи, да ги намалат цените и провизиите на тие 

производи, да го намалат времето за вршење на трансакциите, на тој начин обезбедувајќи 

поголема оперативна прилагодливост, што ќе влијае и на промена на нивните деловни 

модели и врз нивната профитабилност.  

На претходното се надоврзуваат и регулаторните промени што треба да се воведат 

со имплементација на директивата ПСД 2. Најголемата новина што ја носи оваа 

директива се состои во отвореното банкарство, при што се воведуваат 2 важни столба 

околу кои се темелат овие рамки, и тоа:  

 PIS (payment initiation service) - останати надворешни (финтек-)  компании ќе 

можат да нудат услуги за плаќања и тоа преку креирање платформа која ќе 

претставува мост помеѓу трговецот и потрошувачот, и  

 AIS (Account information service) - собирање информации од сите банки на 

потрошувачот и нивно складирање на едно место, со што ќе се овозможи 

целосен поглед врз финансиската способност на потрошувачот и ќе се 

придонесе за полесно правење проценки и анализи за финансиските потреби.  

За да успеат со својот деловен модел финтек-компаниите треба да исполнат пет 

важни карактеристики: ниски маргини, низок сооднос помеѓу капиталот и користената 

                                                           
44На 31.12.2020 година, збирното учество на овие кредити во вкупните кредити изнесува 73,5% 

(74,3% на 31.12.2019 година), при што 59,4% од вкупните кредити имаат променлива каматна стапка, 

додека 14,1% се со прилагодлива каматна стапка. 

https://www.bbvaapimarket.com/en/api-world/what-are-payment-initiation-services-pis-within-the-psd2-directive/
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актива, подготвеност за работа при зголемен обем активности, иновативност и 

едноставност во однос на усогласеноста со прописите на работење, а со крајна цел 

создавање одржлив деловен модел за финансиска вклученост (Chuen и Teo, 2015). Не е 

исклучена можноста во иднина да се креираат т.н. здружувања помеѓу банките и финтек-

компаниите. Од овие здружувања, Neyer (2017) заклучува дека корист би имале и двете 

страни, првенствено во давање соодветен одговор на променетите барања на клиентите.  

Финтек-компаниите создаваат можност за динамичен развој на целиот 

финансиски пазар со воведување иновативни, квалитетни и ефикасни банкарски 

производи и услуги по ниски цени. Според студијата за потрошувачи, објавена од 

Novantas (2017), идентификувани се три големи промени во однесувањето на 

потрошувачите што ќе имаат соодветно влијание на понудата на банките и воопшто на 

нивното работење:  

 прво, со зголемената употреба на дигитални канали клиентите ја губат 

навиката за одење во експозитурите на банките,  

 второ, се менува начинот на одлучување при оценка на условите за користење 

финансиски услуги,  

 трето, значително се зголемува побарувачката за отворање онлајн-сметка. 

Според тоа, банките кои заостануваат во поглед на иновативноста и развојот на 

финансиски услуги, се изложуваат на ризик од губење на клиентите за сметка на 

останатите банки кои ќе ги воведат иновациите, но и во однос на финтек-компаниите кои 

се позиционираат како технолошка алтернатива на банките. 

Во врска со влезот на нови играчи за банкарски услуги на пазарот, клучни се два 

аспекти:  

 првиот се однесува на првичниот контакт со клиентите, во контекст на кој 

регулаторните разлики предизвикани од националните транспонирања на 

европските директиви врз засегнатите страни од овој сектор, можат да доведат 

до нарушувања на конкуренцијата помеѓу националните и странските 

засегнати страни. Додека влезот на банкарскиот пазар е особено тежок поради 

конкурентската предност на традиционалните банки кои беа во можност да го 

искористат своето искуство и репутација за да изградат лојалност на 

клиентите, овие нови засегнати страни успеаја да се етаблираат на пазарот на 

траен начин, некогаш постигнувајќи спектакуларен раст во однос на бројот на 

клиенти (Banque De France, ACPR, 2020);  

 вториот клучен аспект е профитабилноста. Имено,финтек-компаниите и 

необанките често пати се претставени како способни да го разнишаат 

банкарскиот пејзаж. Сепак, првите години по нивното создавање, тие сè уште 

се борат да генерираат профит.Главните фактори кои се однесуваат на 

тешкотијата за генерирање профитабилност се значителните инвестиции за 

развој на ИТ-инфраструктура која ги интегрира најновите технолошки 

иновации и ја обезбедува нивната оперативна робусност, вклучително и 

иновациите против измама или сајбер-напади, како и проекциите за раст на 

базата клиенти кои повремено се многу оптимистички. Сепак, постои 

тенденција за подобрување напрофитабилноста како резултат на пораст на 

базата клиенти, стекнување активни клиенти и контрола на трошоците. 

Приоритетите на политиката на финансискиот сектор во Европа беа под силно 

влијание на пандемијата. И покрај тоа што повеќето европски банки влегоа во кризата 

предизвикана од корона-вирусот Ковид-19 со релативно силни амортизери за капитал и 

ликвидност, пандемијата ги влоши постојните слабости во остварување добивка со ниски 

каматни стапки и креира предизвици за банките да ги намалат оперативните трошоци. 

Пандемијата, исто така, им наложи на банките значителни оперативни предизвици, при 
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што голем број вработени работеа од дома, потоа услови привремено затворање 

филијали и брз раст на дигиталните канали за да се обезбеди континуитет во 

обезбедувањето финансиски услуги, иако тие исто така ја зголемија изложеноста на 

банките на ризици од доменот на сајбер-безбедноста.  

Влијанието на пандемијата врз квалитетот на кредитното портфолио исто така 

претставува област на загриженост. Мерките за ограничување воведени за време на 

пандемијата резултираа со остар пад на нивото на економска активност, на приходите на 

домаќинствата и приходите на претпријатијата, а со тоа и опаѓање на нивниот капацитет 

за отплата на кредитите. Како одговор на тоа, креаторите на монетарната политика и 

регулаторите воведоа краткорочни мерки за олеснување на кредитокорисниците за да им 

се обезбеди простор за надминување на тешкотиите на потресените должници, обично 

во форма на законски и банкарски мораториуми за плаќање. Со оглед на тоа дека мерките 

за олеснување на кредитокорисниците сè уште се во сила во многу земји и се придружени 

со различни практики на банките, притисоците врз квалитетот на кредитните портфолија 

допрва треба целосно да се рефлектираат во пријавените показатели за работењето на 

банките. Изгледите за зголемени исправки на вредност за лошите кредити и потребата 

да се осигура дека банките можат да го поддржат заздравувањето на економијата со 

зголемена кредитна активност, ги натера регулаторите да воведат мерки за зачувување 

на капиталот, вклучително и преку ослободување противциклични заштитни слоеви за 

капитал и воведување привремени забрани за исплата на дивиденда и откуп на акции. 

Сепак, Европската централна банка (ЕЦБ) стави јасно до знаење дека финансиските 

институции би требало да продолжат да се воздржуваат и да ја испитуваат одржливоста 

на нивните деловни модели кога станува збор за распределбата на дивиденди. Покрај 

тоа, доверителите не треба да го потценуваат ризикот дека можат да се соочат со 

дополнителни загуби кога истекуваат мерките за поддршка на државата по 

кризата.Неизвесноста и ризиците за глобалните и домашните економски текови и натаму 

се високи, што влијае врз динамиката на закрепнување на економската активност во 

идниот период, а преку неа и врз идното работење и обемот на активности на 

финансиските посредници.  

Следниот предизвик за банките доаѓа од сферата на технологијата. Рапидниот 

секојдневен раст на ИТ-технологијата предизвикува потреба од постојано инвестирање 

во соодветна ИТ-инфраструктура, особено во делот на унапредување на процесот на 

дигитализацијата. Ова секако бара големи трошоци што ќе се рефлектираат на 

финансиските извештаи и резултатите на банките. За да опстанат во ерата на 

дигитализацијата, која особено се потенцира и забрза во условите предизвикани од 

здравствената криза и случувањата со Ковид-19, банките се присилени на итно 

воведување дигитална трансформација и соодветно прилагодување во своите стратегии 

и деловни модели.  

Конечно, од регулаторен аспект, банките постојано се соочуваат со дополнителни 

предизвици. Континуираните промени во регулативата, која е во постојана потрага за 

нови пософистицирани решенија за поефикасно управување со ризиците на кои се 

изложени банките секојдневно, имаат значајно влијание врз нивното работење.  
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ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА 

 

Во текот на истражувањето се дојде до низа сознанија во врска со деловните 

модели на банките. Сите добиени сознанија можат да бидат систематизирани во 21-ни 

заклучни согледувања.  

1. Интересот за анализа на деловните модели на банките и нивното поставување 

во фокусот на економетриските истражувања е особено забележлив по глобалната 

економска и финансиска криза од 2007/2008 година, со цел унапредување на стручната 

анализа за однесувањето на банките. Прегледот на литература покажува дека постои 

зголемен интерес кај научниците, аналитичарите и регулаторите за анализа на деловните 

модели на банките од различни аспекти. Првенствено, интересот е во пронаоѓањето 

соодветни алатки за идентификување на работењето на банките и подобро разбирање на 

нивните финансиски перформанси и степен на ризичност. Генерален е заклучокот дека 

сеопфатната анализа на деловниот модел, како и сознанието за факторите кои влијаат за 

определување соодветен деловен модел на банките и неговата успешност, имаат 

суштинско значење за работењето на банките. Со оглед на важноста и улогата која ја 

имаат банките во финансиската сфера и во економијата, нивното работење и остварени 

резултати не се битни само за акционерите и депонентите, туку и за економијата на една 

земја во целина. Токму поради тоа, ова подрачје заслужува посебно внимание. 

2. Деловниот модел е всушност начинот на кој работи една банка, односно 

начинот на кој таа генерира приход и расте со текот на времето. Секој деловен модел е 

единствен, иако меѓу банките можат да се најдат слични карактеристики на нивните 

деловни модели.Деловните модели упатуваат на тоа како банките креираат профит, 

какви клиенти опслужуваат и кои канали на дистрибуција ги користат. Според тоа, 

анализата на деловните модели го надминува разгледувањето на традиционалните 

показатели за ризиците и приносот на банката. Од оваа анализа треба да произлезе 

подлабоко разбирање за одржливоста на банкарските профити и стабилноста. Ова треба 

да биде основа за оценка на работењето на банката во идниот период (forward looking). 

Определувањето на деловниот модел на банката е појдовна премиса и основен 

критериум за евалуација на перформансите на банката во целина. Оттука, оправдана е 

грижата на менаџментот на секоја банка за проучување на сите елементи и аспекти на 

деловните модели на банките.  

3. Анализата на деловниот модел вклучува негова оценка на краток и на долг рок. 

Оценката на краток рок се однесува на целокупната профитабилност и оперативна 

ефикасност, структурата на активата, структурата на изворите на финансирањето, како и 

преземањето ризици (risk appetite). Врз оваа основа се добива сознание за одржливоста 

на постојниот деловен модел, односно неговата способност за генерирање добивка во 

следните 12 месеци. Оценката на долг рок се однесува на издржаноста на стратешките 

цели на банката, односно одржливоста на деловната и развојната политика на банката во 

период од најмалку 3 години. Се заснова на анализа дали банката ги идентификувала 

тековните и идни закани кои би можеле да имаат материјално влијание врз нејзината 

одржливост или би можеле да го попречат остварувањето на поставените цели, потоа на 

веројатноста за остварување на претпоставките на кои се темелат поставените 

финансиски цели, нивното влијание врз идниот финансиски резултат, ризичноста на 

стратегијата и изгледите за нејзино спроведување итн. На тој начин, со оваа анализа се 

добива целосна слика за тековниот деловен модел на банката и за тоа како деловниот 

модел ќе се развива во иднина под влијание на долгорочните стратешки одлуки на 

банката и промените во деловното опкружување. 

4. Дефинирањето и идентификувањето на деловните модели на банките не е 
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едноставна задача заради нивната сеопфатност, постојано менување на интерните 

фактори, но и на нивното неизбежно прилагодување на промената на регулативата и 

надворешното макроекономско опкружување и економијата воопшто. 

Идентификувањето на деловните модели се врши со сеопфатно проучување на неговите 

составни елементи што опфаќа квантитативна анализа (финансиски податоци, 

показатели, пазарно учество, стапки на раст итн.), квалитативна анализа (стабилност на 

изворите на финансирање, услуги од надворешни лица, ИТ-системи, промени во 

законската регулатива, кредитни посредници, нови производи, промени во 

организациската структура итн.), како и идните финансиски проекции (финансиски план, 

деловна и развојна политика).  

5. Не постои универзален деловен модел, односно „еден модел за сите“ банки. 

Иако некои посткризни трендови во структурата на деловните модели на банките 

несомнено придонесоа банките да станат посигурни и постабилни (понизок левериџ, 

постабилни извори на финансирање, помала сложеност), резултатите презентирани во 

овој труд покажуваат дека денес не постои еден специфичен деловен модел кој 

евидентно е супериорен во однос на профилот на ризичност и перформансите спореден 

со другите модели. Преферираниот деловен модел ќе зависи од почетната позиција на 

самата банка, но и од нејзиното работење. Прилагодувањето на деловните модели е 

комплициран и скап процес, особено за поголемите и посложени институции. Секоја 

банка треба да ги надгради постојните силни страни и да ги идентификува слабостите 

што би можеле да се влошат во иднина и соодветно на тоа да преземе конкретни 

активности за нивно решавање.  

Анализата на деловниот модел придонесува за подобро разбирање на 

финансиските и економските перформанси, но и однесувањето на банката спрема 

ризиците и нивното управување. Ова е неопходно не само за акционерите и 

инвеститорите, туку и за регулаторите за да можат да ја следат прудентноста во 

однесувањето на банките и да ја проценат акумулацијата на ризик. Покрај тоа, кога 

специфичен деловен модел во банкарството има тенденција да стане закана за 

системската стабилност, регулаторите можат да дејствуваат антиципативно за да ја 

спречат оваа закана преку употреба на соодветни механизми за оневозможување на 

прекумерното преземање ризик. Според тоа, показателите за ризичност на деловните 

модели треба да се земат предвид и при проценката на финансиската стабилност, 

односно отпорноста на банките и вкупниот  капацитет да се издржи надворешен шок. 

Исто така, овие показатели треба да послужат и како алатка во однос на превенцијата и 

решавањето на проблематичните банки. Деловните модели се важни кога се оценува 

одговорот на сите регулаторни мерки при решавањето на случаите на проблематични 

банки, што особено се потенцира во директивата што се однесува на ова прашање.  

6. Додека во минатото, регулаторите повеќе се занимаваа со капиталот, 

ликвидноста и управувањето со ризиците, последната финансиската криза покажа дека 

во подеднаква мера е потребно подетално да се анализираат и оценуваат и деловните 

модели на банките. Перцепцијата за деловниот модел значително влијае на навременото 

идентификување конкретни ризици и успешното преземање супервизорска акција. 

Оценката на деловниот модел е компонента од SREP, односно од севкупната оценка за 

профилот на ризичност на банката. Во зависност од материјалноста на 

идентификуваните клучни слабости и итноста на нивно решавање, супервизорот ќе се 

одлучи за најсоодветната супервизорска акција. Доколку се утврди потреба, може да се 

изречат формални мерки, вклучително и одржување повисоко ниво сопствени средства 

и/или стапка на адекватност на капиталот, како и мерки за промени во рамките на 

деловниот модел (пр. план за подобрување на оперативната ефикасност, 

диверзификација на портфолиото, намалување на концентрацијата на основна деловна 
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линија или производ, промена на стратегија, одржување повисоко ниво на капитал)  и 

друго, со цел надминување на слабостите во работењето на банката. 

7. Зголеменото ниво на преземен кредитен ризик што претставуваше чест случај 

во последните години, индуцираше состојба во која прашањето за причините за 

материјализираноста на преземениот кредитен ризик, како и неговиот ефект врз реалната 

економија, прерасна во главна грижа за сите земји ширум светот. Во одделни земји беа 

преземани низа прудентни макроекономски мерки за намалување на ризиците на кои се 

изложени банките како услов за враќање на функционалноста на финансиските пазари. 

Тоа, од друга страна услови банките да ги променат своите деловни модели, како одговор 

на мноштвото надворешни и внатрешни притисоци, вклучително и интензитетот на 

промена на регулативата. Според тоа, деловните модели на банките не се статични и 

еволуираат со тек на време. Исто така, тие не се ниту хомогени меѓу банките, а различни 

се и нивните импликации врз ризиците на кои се изложени банките, начините на 

управување со нив, како и на деловните перформанси и ефикасноста на банките. 

Концентрацијата на банките во одреден деловен модел може да претставува загриженост 

за регулаторите, бидејќи разновидноста на финансиската инфраструктура е еден од 

клучните двигатели на финансиската стабилност. 

8. Современите банки нудат широко портфолио на традиционални банкарски 

услуги (вклучувајќи разни видови кредити, депозити, платежни трансакции, девизни 

трансакции итн.), Но,тие исто така извршуваат и голем број примарно небанкарски 

активности, како на пример, брокерски операции, тргување со хартии од вредност, 

операции за старателски сметки, факторинг и форфетинг. Во поново време, банките и 

другите финансиски институции се натпреваруваат во налетот на импресивниот бран 

финансиска технологија што постепено ги нарушува нивните традиционални деловни 

модели. Сето ова доведе до започнување значајни иновативни и инвестициски проекти, 

со цел банките соодветно да одговорат на трендовите, барањата на клиентите, но и да ги 

зајакнат своите конкурентски предности. Со тоа, вообичаената улога на банките во 

економијата еволуираше од традиционалниот пристап на посредување во пристап каде 

банките нудат широк спектар финансиски услуги, зајакнати со револуциони промени и 

иновации во начинот на водење бизнис. Банките и финансиските пазари станаа поблиско 

поврзани и интегрирани, што доведе до зголемување на значењето и улогата на 

системскиот ризик.  

9. Врз основа на кластер-анализа, која е едноставна статистичка техника 

управувана со податоци за доделување група набудувања, идентификувани се пет 

деловни модели на европските банки. Поголемиот број европски банки усвојуваат 

деловен модел ориентиран кон мало, со различни степени на диверзификација. Во овој 

случај се издвоени три од идентификуваните пет деловни модели. Останатите два 

деловни модела се специјализираните модели на банкарство на големо и моделот на 

инвестициски банки, кои се помалку популарни, ако се суди според бројноста, но се 

работи за големи банки. Овие широки категории имаат важни разлики во рамките на 

секој деловен модел. 

10. И покрај тоа што вообичаено постојат миграции од еден во друг деловен 

модел, сепак во основа деловните модели на европските банки се стабилни, односно кај 

нив постои низок процент на миграција. Кога станува збор за миграциите помеѓу 

деловните модели, може да се каже дека тие се во согласност со длабоките промени во 

банкарската дејност. Може да се нотира поголема миграција кон диверзифициран модел 

на банкарство на мало, со истовремено намалување на банките со деловните модели на 

големо и инвестициското банкарство. Последниве, во просек се попрофитабилни, но и 

поризични во однос на нивниот индивидуален придонес во системскиот ризик и 

покажуваат помала отпорност на шокови. Во овој контекст, миграциите кон деловни 
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модели насочени кон финансирање на мало (ритејл) се чини дека претставуваат 

позитивен развој во европската банкарска дејност, со оглед на фактот дека од системска 

гледна точка овие банки се помалку ризични, подобро се капитализирани и имаат 

постабилни финансиски перформанси. Покрај тоа, тие даваат позитивен придонес за 

реалната економија. 

Секако дека е потребно подлабоко истражување за подобро разбирање на 

причините и влијанијата на миграцијата воопшто, но и нејзината насока, процесот на 

акумулација и пренесување на ризикот во системот за да може да се процени дали 

миграцијата води до финансиска стабилност или нестабилност. Миграцијата помеѓу 

деловните модели на банките им додава нова аналитичка димензија за подобро 

разбирање на архитектурата на банкарскиот сектор и придонес кон проценката на 

финансиската стабилност. 

Промените во однесувањето на банките, но и промените во регулаторната рамка, 

надополнети со промените на макроекономските и финансиските услови на пазарот, 

придонесоа некои од претходно најпрофитабилните деловни стратегии да покажат 

влошување на финансиските перформанси, односно да се покажат како помалку 

одржливи. Соодветно на тоа, настојувањето на банките да ја зголемат профитабилноста, 

а со тоа и стабилноста на банкарскиот сектор, зависи од нивната способност да го 

прилагодат својот деловен модел на новонастанатите околности.  

Профитабилноста на банките и одржливоста на деловниот модел остануваат под 

притисок од економското опкружување, ниските каматни стапки, ниската трошочна 

ефикасност и конкуренцијата од останатите банки и небанкарските финансиски 

институции. Пандемијата COVID-19 делумно ја засили оваа ситуација. Во овој контекст, 

банкарскиот надзор на ЕЦБ континуирано ги следи стратешките планови на банките и 

основните мерки преземени од високите раководства на банките за надминување на 

постојните недостатоци. 

11. Банките од земјите од Западен Балкан применуваат традиционално 

банкарство, односно од анализата на нивните финансиски извештаи се согледува дека 

тие главно прибираат депозити и одобруваат кредити.И покрај сите иновации во 

финансискиот сектор кредитниот ризик сѐ уште е еден од основните ризици во 

банкарството со доминантно влијание врз работењето на банките. Со оглед на фактот 

дека изложеноста на кредитен ризик продолжува да биде водечки извор за приходи во 

банките, кредитните активности го определуваат деловниот модел на банките. 

Во овој труд се идентификувани два деловни модела на банките од овој регион: 

банки повеќе насочени кон кредитирање на домаќинствата и банки повеќе насочени кон 

корпоративниот сектор. Битно е да се потенцира дека и двата модела на банки одобруваат 

кредити на домаќинства и на корпоративни субјекти, но разликата се сведува на тоа дали 

преовладува кредитирањето на едниот или на другиот сектор. Перформансите и 

анализата на степенот на ризичност покажуваат разлика помеѓу различни деловни 

модели во текот на економскиот циклус. Со анализата се потврди дека банките што се 

повеќе насочени кон кредитирање домаќинства покажуваат подобра успешност и помал 

степен на ризичност. За споредба се земени банките од земјите од Западен Балкан, кои 

според големината и развиеноста на банкарскиот пазар имаат слични карактеристики со 

македонскиот банкарски пазар. 

12. Компаративно пониските нивоа на финансиско посредување на македонските 

банки, вообичаено упатуваат на потенцијално помала поддршка на банкарскиот сектор 

за економскиот раст и развој на земјата. Наспроти тоа, поради примената на едноставен 

и традиционален деловен модел од страна на банките, потоа нивната ниска меѓусебна 

поврзаност и меѓузависност, како и поради помалата интегрираност во меѓународните 

текови, македонскиот банкарски сектор е поотпорен на надворешни шокови, а неговата 
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скромна големина дополнително ги ограничува потенцијалните негативни повратни 

ефекти од него кон економијата во целина. Во изминатите години, македонскиот 

банкарски сектор ја одржа својата стабилност. Двата основни столба на неговата 

стабилност се високата ликвидност и солвентност. Тие придонесуваат банките полесно 

да се справат со постојните и идните предизвици во нивното работење. Со оглед на 

доминацијата на класични банкарски функции на интермедијација и неразвиената 

структура на финансиските пазари и инструменти, мултиплицирано е значењето на 

кредитниот ризик. 

Споредбената анализа по групи на банки покажува дека групата мали банки е 

најнеефикасна. Ова укажува на потреба од преземање мерки за нивно преструктурирање, 

унапредување на нивното работење, вклучително и можност за нивно окрупнување 

(припојување, спојување). Најголема профитабилност мерена преку ROA, остваруваат 

големите банки. Тоа се должи, меѓу другото и на нивното монополско однесување на 

пазарот, а не на нивната трошочна ефикасност.  

Регресионата анализа ја потврди значајноста и инверзната поврзаност на 

оперативната ефикасност со профитабилноста кај групите средни и мали банки. Со тоа 

се потврдува дека лошото раководење со банката ја намалува нејзината оперативна 

ефикасност, а тоа на долг рок води кон намалување на профитабилноста. 

13. Анализата на македонските банки упатува на идентификување два вида 

деловни модели според нивните кредитни активности. Во сите банки доминантна е 

кредитната активност за финансирање на корпоративниот сектор и домаќинствата, но од 

вкупно 14 банки во македонскиот банкарски пазар, 7 банки се повеќе насочени кон 

кредитирање на корпоративниот сектор, а останатите 7 банки се повеќе насочени кон 

кредитирање на домаќинствата.45 Во анализираниот временски период (2010-2019), три 

банки мигрирале кон кредитирање повеќе на секторот домаќинство, наспроти 

претходната состојба кога повеќе го финансирале корпоративниот сектор. Обратна 

миграција не е евидентирана. Активата на банките идентификувани со деловен модел 

повеќе насочен кон кредитирање на корпоративниот сектор зафаќа 54,6% од вкупната 

актива на македонскиот банкарски сектор, вклучително пет системски значајни банки, 

додека активата на банките што се идентификувани со деловен модел доминантно 

насочен кон кредитирање на домаќинствата зафаќа 45,4%, во кои се вклучени и две 

системски значајни банки. При тоа, банките повеќе насочени кон кредитирање 

домаќинства покажуваат подобра успешност и помал степен на ризичност. 

14. Во оценката на моделот за Z-индексот за целиот примерок на банките од 

Западен Балкан и македонските банки како статистички значајни се големината на 

активата на банките и показателот за нефункционални кредити. Големината на активата 

има влијание врз стабилноста и врз профитабилноста. Со оглед на сè поголемите 

можности за големите банки за дополнително апсорбирање финансиски ресурси на 

пазарот, како и поголемата можност за дисперзија на нивните банкарски активности, тие 

се подготвени да прифатат поголем ризик во насока на поголема профитабилност. Со 

зголемувањето на износот на нефункционалните кредити, се влошува квалитетот на 

кредитното портфолио и натамошниот пораст на исправката на вредност може да ја 

загрози и солвентната позиција на банката, односно се намалува отпорноста на банката 

за неуспех.  

Во оценката на моделот за Z-индексот за банките повеќе насочени кон 

кредитирање корпоративни субјекти, статистички значаен (иако гранично на 5%), за 

стабилноста на банката е степенот на ризичност пресметан како учество на активата 

                                                           
45Во 2021 година е намален бројот на банки за две (Охридска банка АД Скопје се припои кон 

Шпаркасе банка Македонија АД Скопје и ú беше одземена дозволата на Еуростандард  банка). 
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пондерирана според кредитниот ризик во вкупната актива.  

Резултатите од истражувањето генерално се потврдуваат и ако се селектираат 

само за македонските банки. Дополнително, врз стабилноста на банките што се повеќе 

насочени кон кредитирање на домаќинства значајно влијание имаат стапката на 

адекватност и учеството на кредитите во активата, а кај банките што се повеќе насочени 

кон кредитирање на корпоративниот сектор значајно влијание има   повисокото учество 

на депозити во финансирањето на активностите. 

15. Детерминанти што покажуваат како банките ги искористиле средствата и 

капиталот се показателите ROA и ROE. Тие се значајни за вреднување на перформансите 

на банките, а, од друга страна, лесни се за споредба на профитабилноста на самите банки. 

Исто така, овие показатели даваат солидна основна оценка за перформансите на банките, 

наменета како за потребите на раководството и на акционерите, така и за потенцијалните 

инвеститори. 

Меѓутоа, анализата покажува дека покрај традиционалните показатели за 

перформансите на банките (ROA и ROE) банките треба сè повеќе да користат показатели 

кои ги надминуваат класичните финансиски показатели. Промените во банкарската 

сфера, пред сè промените во барањата на регулативата, наметнаа промени и во 

функционирањето на банките, односно промени во начинот на критичко размислување 

на раководството кон мерењето на перформансите. Така, анализата недвосмилено 

покажа дека користењето на RWA и RoRWA кои во себе го инкорпорираат елементот на 

ризик овозможува поцелисходно мерење на профитабилноста на банките и е од значајно 

влијание врз резултатите на банките. Резултатите покажаа дека RWA има значајно 

влијание за сигурноста мерена преку Z-индексот и особено профитабилноста на банките 

повеќе насочени кон кредитирање на корпоративниот сектор, кои се типично поголеми 

и со поголема моќ. 

Прашањето на регулативата е во директна корелација со можноста за максимално 

искористување на капацитетите на банките. Регулативата е институционална рамка што 

го определува функционирањето на банките. Оттука, банките треба строго да ги 

почитуваат дефинираните норми. Во некои аспекти и во дадени временски периоди, 

одредена регулатива оди во корист на големите банки или малите банки, односно 

кредитните активности спрема домаќинствата или корпоративниот сектор. Меѓутоа и во 

рамки на регулативата за определување на пондерите на ризичност на активата, постои 

можност банките да се насочат кон оние активности кои носат помал или повисок пондер 

на ризичност, зависно од нивните цели и стратегии. Токму на тоа упатуваат резултатите 

од оваа анализа. Имено, банките треба активно да управуваат со RWA со оглед на 

нејзиното значајно влијание врз профитабилноста на банките. Впрочем, Базел IV пакетот 

(CRD V/CRR II и CRD VI/CRR III) носи промени што имаат влијание врз RWA. Големите 

банки развиваат напредни сопствени пристапи за мерење на RWA одобрени од страна на 

регулаторот. Иако, тоа сѐ уште не е случај со македонските банки, веројатно во иднина 

ќе биде дозволен ваков пристап. Ова ќе доведе до суштински промени, а банките ќе треба 

да посветат исклучително внимание на ова прашање. Консеквентно, истражувањето ја 

нагласува потребата од посветување поголем интерес на RWA во македонскиот 

банкарски сектор наспроти моменталната поголема фокусираност врз индивидуалните 

ризици. 

Дополнително, поаѓајќи од можноста дека поголемите пондери на ризик се 

поврзани со потреба за обезбедување поголем износ на капитал, тоа може да ги наведе 

банките да известуваат за пониска RWA за да избегнат барања за зголемување на 

капиталот. Токму затоа, потребно е засилување на контролите од страна на регулаторот 

за примена на пондерите и пресметка на RWA. Исто така, регулаторот треба 

континуирано да ги следи и да ги проценува методите и техниките за пресметка на 
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интерниот капитал на банките и стрес-тестот. Во таа насока, за банките се јавува како 

неопходност да применуваат понапредни техники и методологии за управување со 

ризиците. 

Истражувањето сугерира дека показателот за оперативна ефикасност има 

значајно влијание на профитабилноста на банките што се повеќе насочени кон 

кредитирање на домаќинствата. Според тоа, кај банките со овој деловен модел може да 

се изврши притисок на профитабилноста преку подобро управување со трошоците. Ова 

може да се направи на различни начини, но првенствено преку оптимизација на 

деловната мрежа (експозитури, филијали), понатаму со промена на оперативното 

работење, подобрување на дистрибутивните канали (на пр., преку поголемо потпирање 

на дигитални платформи) и подобрување на ИТ-системите, кои можат да повлечат 

дополнителни трошоци на краток рок, а придобивките од повисокото ниво на ефикасност 

веројатно ќе се реализираат на подолг рок. 

Кај овој деловен модел, влијание врз стабилноста и профитабилноста има и 

учеството на нефункционалните во вкупните кредити. Зголемената материјализација на 

кредитниот ризик што се случи во последните неколку години и нивниот ефект врз 

стабилноста на банкарскиот сектор во целина, ја потенцираше потребата од преземање 

одредени активности и мерки за задолжителен отпис и решавање на овие кредити, што 

доведе до промена во стратегиите на работење со кои ќе се постигнат долгорочно 

одржливи решенија за минимизирање на ризиците на кои се изложени.  

Во изминатиот период присутен е тренд на зголемено кредитирање на секторот 

домаќинства. Впрочем, кај сите банки се јавува тенденција за зголемено кредитирање на 

домаќинствата, а кај три банки оваа активност стана доминантна во структурата на 

кредитното портфолио. Иако се очекува овој тренд да продолжи во истата (нагорна) 

насока, сепак за одбележување се потенцијалните ризици што постојат со зголеменото 

финансирање на овој сектор. Структурно, иако кредитното портфолио на домаќинствата 

бележи значително подобар квалитет за преземеното ниво на ризик, сепак трендот на 

пораст на задолженоста на домаќинствата и одобрувањето кредити на долги рокови со 

неизвесна кредитоспособност, можат да доведат до поголема материјализација на 

кредитниот ризик. 

16. За одбележување е порастот на нето-приходите од провизии за 9,4%. Ова 

покажува дека во услови на ниски каматни стапки и со значително исцрпен простор за 

понатамошно намалување на трошокот за нивното депозитно финансирање, домашните 

банки се ориентираат кон изнаоѓање алтернативни можности за надоместување на 

намалениот придонес на нето-каматниот приход во формирањето на стапките на 

поврат46. Меѓутоа, и овој тренд на пораст на некаматните приходи се очекува да биде 

прекинат со влегувањето на нови играчи на пазарот овозможен со новиот закон за 

платежни институции. Исто така, евентуалното остварување на кредитниот ризик во 

наредниот период, под влијание на продолженото времетраење на кризата и последиците 

од здравствената криза, може да се одрази и врз идното намалување на обемот на 

активности и последователно, намалување на приходите на банкарскиот сектор.  

17. Втора година по ред светот трепери пред заразата, чија разорна моќ го зароби 

човештвото и го промени начинот на живеење и работење. Земањето голем замав на 

здравствената криза, уште повеќе го актуализира прашањето какви деловни модели е 

најадекватно да применуваат банките. Јасно е дека беше невозможно да се предвиди 

                                                           
46Во прилог на ова е можноста за збогатување на понудата на производи и услуги за своите 

клиенти со преминот во втората фаза од Спогодбата за стабилизација и асоцијација, склучена меѓу Р С 

Македонија и ЕУ и нејзините земји-членки (од крајот на 2018 година), со што се проширија можностите 

за домашните лица да вложуваат во недвижности и во хартии од вредност во странство, потоа можностите 

за купување дериватни инструменти на странски пазари и слично.  
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ваквата ситуација, ниту може да се квантифицира нејзиното вистинско влијание, со оглед 

на високата неизвесност во работењето на реалниот сектор, но и на банките и на 

економијата во целина.  

Здравствената криза ги забрза промените во дигитализацијата што финтек- 

индустријата ги започна, предизвикувајќи силно влијание врз деловните модели. Во 

однос на дигиталните стратегии, ЕБА наведува дека ризикот доаѓа од фактот дека 

актуелните власти или не се способни соодветно да реагираат на промените и остануваат 

доста пасивни, или стануваат агресивни фаворити и го менуваат деловниот модел без 

јасна стратешка визија или цел. 

18. Промените во банкарството во Македонија се случуваат, како и во другите 

области, со задоцнување во споредба со развиените земји, што донекаде е логично ако 

се земе предвид големината на пазарот и економската развиеност. Дигиталното 

банкарство сè уште се развива, не е прифатено од повеќето клиенти, но секако е 

неизбежност. Банките се пред тешка задача: треба да развијат иновативни дигитални 

решенија за повеќето услуги, бидејќи тоа е иднината, а во исто време треба да го 

одржуваат и подобруваат традиционалното банкарство, кое, сè уште е профитабилно кај 

нас. Банкарската дејност е на крстопат, бидејќи се менува начинот на кој се користат 

банкарските услуги и практично нема да постои разлика во обезбедувањето основни 

банкарски услуги (отворање сметка, плаќање итн.) помеѓу банките и новите финтек-

фирми кои ќе ги нудат истите услуги, често пати на поинтересен и поедноставен начин. 

Затоа, многу е важно банката да му понуди на клиентот исто или барем слично искуство 

(лесно, едноставно, брзо) на сите продажни места / услуги, без разлика дали станува збор 

за телефон или друга машина (банкомат, виртуелна реалност итн.), посета на 

експозитурата или на кое било друго место и начин на контакт со клиентот. 

Банките се соочуваат со задолжителни инвестиции во нови технологии што ќе 

донесат профит по неколку години, обидувајќи се на тој начин да ги преквалификуваат 

своите вработени во луѓе кои ќе бидат едуцирани и способни за обработка и анализа на 

големи бази податоци. Ова прашање е непосредно поврзано со зголемена потреба од 

обезбедување ИТ-експерти, што стануваат редок ресурс за банкарските институции. 

Банките треба да ја прилагодат структурата и нивото на трошоци за да останат 

конкурентни. Тие се принудени да ги автоматизираат и дигитализираат сите процеси на 

документација и обработка на податоци. 

19. Дигитализацијата има влијание и во однос на управувањето со банките. 

Првиот аспект е самата организација. Понекогаш, меѓу-функционални или одделни 

тимови се одговорни за иновативните активности и за развој на бизнисот. Еден од 

предизвиците е развој на јасна реорганизација, која исто така може да го прилагоди и 

деловниот модел. Вториот аспект е во однос на културата и ресурсите кои се клучни 

компоненти за овој процес. Координацијата на одделните процеси во банките е многу 

важна, но особено е потенцирана во банките што се подружници. Тие треба да се 

усогласат со процесите и апетитот за ризик на ниво на групација. Финансиското 

планирање и буџетирање е третиот аспект во однос на организацијата и управувањето, 

нагласувајќи ја потребата за јасно дефинирање трошоци за иновации.  

20. Учесниците на пазарот прават одредена проценка на веројатноста и 

големината на шоковите што очекуваат дека банката може да ги издржи и стапуваат во 

деловни односи само со тие банки за кои веруваат дека има голема веројатност да останат 

солвентни во иднина и конзистентни со нивната толеранција на ризик. Од гледна точка 

на пазарната дисциплина, анализирањето на деловните модели бара нивна поголема 

транспарентност за изложеноста на ризик во финансиските извештаи, особено кога 

мултидимензионалните анализи ќе се покажат недоволни за да се објасни промената во 

однесувањето на одделните банки во рамки на идентичните деловни модели. Исто така, 
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потребна е поголема транспарентност на Народната банка на РСМ во однос на примената 

на SREP-методологијата, т.е. оценката на профилот на ризичност на банките, 

вклучително и оценките за деловните модели на банките по примерот на Европската 

централна банка. На тој начин, консументите на банкарските услуги ќе бидат 

поинформирани за состојбите на македонскиот банкарски пазар. 

21. Анализата на деловните модели останува корисна алатка за да се разбере што 

прават банките, како заработуваат профит и како придонесуваат за нивото на ризик во 

системот.Резултатите од истражувањето сугерираат одредени сознанија и насоки кон кои 

треба да се стреми секоја банкарска институција, но и креаторите на банкарската 

регулатива. Банките се свесни дека се активни во средина што брзо се менува и се 

подготвени да одговорат на бројни предизвици, навремено и ефикасно прилагодувајќи 

ги своите деловни модели на новите трендови и барања како на регулативата, така и на 

клиентите.  

Анализите претставуваат солидна основа за идентификување на главните 

предизвици, мерки и активности кои би придонеле за постигнување поголема 

ефикасност и успешност во работењето на банките. Единствено здрав, сигурен, стабилен 

и ефикасен банкарски сектор кој ја ужива довербата на економските субјекти може да 

обезбеди соодветна финансиска поддршка на корпоративниот сектор и домаќинствата и 

да биде ефикасен интермедијатор на ресурсите на националната економија во насока на 

интензивирање на економскиот развој.  

 

Ограничување 

 

Во анализата се користени податоци од 6 земји, кои ги следат Базелските 

стандарди и упатствата на ЕБА, но сепак секоја земја има посебна регулатива во областа 

на банкарското работење. Оттаму, можни се разлики во регулаторните категории и 

различни сметководствени стандарди, кои од своја страна можат да влијаат врз 

третманот на финансиската информација и со тоа можат да резултираат во одредени 

разлики. На пример, примената на ИФРС-стандардите не започнува истовремено во сите 

земји, потоа при утврдувањето на пондерите за RWA генерално регулаторите ги следат 

Базелските стандарди, но сепак постојат одредени разлики во секоја национална 

регулатива, при утврдувањето на нефункционалните кредити  земјите може да имаат 

различна дефиниција и слично. 

Недостатокот на грануларни податоци за одредени категории, особено поделени 

по сектори на индивидуална основа (на ниво на банка), претставува ограничување за 

подетално и посеопфатно истражување, како на пример, остварување каматни и 

некаматни приходи по носители (одделно од секторот домаќинства и корпоративниот 

сектор), поделбата на нефункционалните кредити по сектори и слично. Исто така, 

прибраните податоци се на годишно ниво, а секако постабилни и посигурни резултати 

би се добиле доколку тие се обезбедат на квартално или месечно ниво. 

При анализа на деловниот модел користена е само квантитативната анализа. 

Пристапот на анализа на финансиските извештаи е јавно достапен до сите заинтереирани 

страни. Иако анализата на финансиските показатели е најкористена анализа, само 

мерилата за профитабилноста и ризичноста не обезбедуваат целосна слика за деловниот 

модел на банките. Финансиските показатели претставуваат само еден и почетен сегмент 

на анализа на успешноста на деловниот модел, што покажува дека анализата на 

деловниот модел претставува исклучително комплексен процес. Потребна е анализа на 

долгорочните деловни стратегии на банките и нивните визии, односно сето она што 

влијае на успешноста на банката. Меѓутоа, во отсуство на вакви квалитативни податоци, 

истражувањето се исцрпуваше само во квантитативна анализа. 



 

156 

 

Понатамошните истражувања за деловните модели на финансиските институции 

треба да истражуваат други дефиниции и методологии за подобро идентификување на 

деловните модели на банките и нивно подобро разбирање. Впрочем, разбирањето на 

деловните модели на банките може да биде своевидна алатка за креаторите на 

политиките и индикатор за објаснување и проценка на акумулацијата на системски 

ризици и финансиската стабилност или нестабилност. Подоброто разбирање на 

деловните модели на банките ќе постави основа за добивање одговор на прашањето дали 

е пожелен или не разновиден финансиски систем или пак единствениот „здрав“ деловен 

модел е неопходен за подобра интермедијација во продуктивни инвестициски можности 

во економијата. 
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Прилог 2. Дескриптивна статистика за селектираните показатели 

на банки повеќе насочени кон корпоративниот сектор 
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Прилог 3. Дескриптивна статистика за селектираните показатели 

на банки повеќе насочени кон сектор домаќинства 
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Прилог 4. Банки од земјите од Западен Балкан опфатени во примерокот  

 

Земја Назив на банка 

Актива во 

мил. € на 

31.12.2019 

Веб страна  

Албанија Alpha Bank Sh.A 642 www.alphabank.al/ 

Албанија American Bank Of Investments 636 www.abi.al/ 

Албанија Banka Kombetare Tregtare Sh.A. 3.821 www.bkt.com.al/ 

Албанија Banka Otp Albania Sh.A 744 www.otpbank.al/en/ 

Албанија First Investment Bank Ltd 200 www.fibank.bg/en 

Албанија Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.A 1.455 www.intesasanpaolobank.al/ 

Албанија Procredit Bank (Albania) Sh.A 260 www.procreditbank.com.al/ 

Албанија Raiffeisen Bank Sh.A 1.867 www.raiffeisen.al/ 

Албанија Tirana Bank Sa 622 www.tiranabank.al/ 

БиХ Addiko Bank A.D. Banja Luka 429 www.addiko-rs.ba/ 

БиХ Addiko Bank D.D. Sarajevo 1.651 www.addiko.ba  

БиХ Asa Banka Dd Sarajevo 283 www.asabanka.ba/ 

БиХ Bosna Bank International D.D. 641 www.bbi.ba/bs/ 

БиХ Intesa Sanpaolo Banka D.D. BH 1.187 intesasanpaolobanka.ba/ 

БиХ Nlb Banka A.D. Banja Luka 770 www.nlb-rs.ba/ 

БиХ Nlb Banka D.D. 632 www.nlb-fbih.ba/ 

БиХ Nova Banka Ad Banja Luka 1.110 www.novabanka.com/Nova-Banka 

БиХ Privredna Banka Sarajevo D.D. 278 www.pbs.ba/ 

БиХ Procredit Bank Dd Sarajevo 282 www.procreditbank.ba/ 

БиХ Raiffeisenbank D.D. BH 2.408 www.raiffeisenbank.ba/ 

БиХ Sberbank Ad Banja Luka 475 www.sberbankbl.ba/ 

БиХ Sberbank Bh D.D. 757 https://www.sberbank.ba/ 

БиХ Sparkasse Bank Dd 806 www.sparkasse.ba/en/about-us 

БиХ Unicredit Bank Ad Banja Luka 846 www.unicreditbank-bl.ba/ 

БиХ Unicredit Bank Dd 3.353 www.unicreditgroup.eu/ 

БиХ Union Banka Dd Sarajevo 408 www.unionbank.ba/ 

БиХ Vakufska Banka Dd Sarajevo 164 vakuba.ba/ 

БиХ Ziraatbank Bh D.D. 543 www.ziraatbank.ba/ 

Косово Banka Ekonomike 323 www.bekonomike.com/ 

Косово Banka Per Biznes 297 www.bpbbank.com/ 

Косово Nlb Banka Sh.A 801 nlb-kos.com/ 

Косово Procredit Bank Kosovo 806 www.procreditbank-kos.com/ 

Косово Raiffeisen Bank Kosovo 1.022 raiffeisen-kosovo.com 

Косово Teb Sha 604 www.teb-kos.com/ 

Црна Гора Addiko Bank Ad Podgorica 227 www.addiko.me/ 

Црна Гора 

Crnogorsko Komercijalna Banka Ad 

Podgorica  
822 

www.ckb.me/ 

Црна Гора Erste Bank Ad Podgorica 605 www.erstebank.me/ 

Црна Гора Hipotekarna Banka Ad Podgorica 530 www.hipotekarnabanka.com/ 

Црна Гора Komercijalna Banka Ad Podgorica 156 www.kombank.me/ 

Црна Гора Nlb Banka Ad Podgorica 547 www.nlb.me/ 

http://www.addiko.ba/
http://www.raiffeisen-kosovo.com/
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Црна Гора Prva Banka Crne Gore A.D 392 www.prvabankacg.com/ 

Црна Гора Universal Capital Bank Ad Podgorica 317 ucbank.me/ 

Србија Addiko Bank Ad Beograd 804 www.addiko.rs/ 

Србија Aik Banka A.D. 1.897 www.aikbanka.rs/ 

Србија Alta Banka Ad Belgrade 170 altabanka.rs/ 

Србија Banca Intesa Ad Beograd 5.537 www.bancaintesa.rs/ 

Србија Credit Agricole Srbija A.D. Novi Sad 1.007 www.creditagricole.rs/ 

Србија Direktna Banka Ad 516 www.direktnabanka.rs/ 

Србија Erste Bank A.D. Novi Sad 1.964 www.erstebank.rs/ 

Србија Eurobank A.D. Beograd 1.503 www.eurobank.rs/ 

Србија Expobank Jsc 135 www.expobank.rs/ 

Србија Halkbank Ad Belgrade 594 www.halkbank.rs/ 

Србија Komercijalna Banka A.D. Beograd 3.668 www.kombank.com/sr 

Србија Nlb Banka Ad Beograd 612 www.nlb.rs/ 

Србија Opportunity Banka A.D. Novi Sad 155 www.obs.rs/ 

Србија Postal Savings Bank J.S.C. 1.933 www.posta.rs/ 

Србија Procredit Bank Serbia 1.082 www.procreditbank.rs/ 

Србија Raiffeisen Banka Ad Beograd 2.706 www.raiffeisenbank.rs/ 

Србија Sberbank Serbia A.D. Beograd 1.335 www.sberbank.rs/ 

Србија Srpska Banka Ad 117 www.srpskabanka.rs/ 

Србија Telenor Banka Ad Beograd 169 thebanks.eu/banks/18542 

Србија Unicredit Bank Serbia Jsc 3.746 www.unicreditbank.rs/ 

 Извор: интернет страниците на банките 
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