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ИЗВРШНО РЕЗИМЕ
Целта на оваа анализа, изготвена на барање од Меѓународната организација на трудот (МОТ) е:
1. да ги истражи главните причини зошто пристапот до финансии останува клучен предизвик
за компаниите во Северна Македонија, особено за микро, малите и средните претпријатија
(ММСП), и 2. да ги идентификува потенцијалните чинители и мерки што се неопходни за да
се подобри пристапот до финансии. Овој документ за јавни политики ќе биде разгледан
во рамките на Економско-социјалниот совет на Северна Македонија, по што Советот ќе ги
проследи своите препораки за преземање дејствие до Владата. Проблемот со пречките во
пристапот до финансии претставува еднаква загриженост и за бизнисите и за креаторите на
политики. Ограничениот пристап до финансиски средства може да го ограничи работењето и
растот на компаниите и поради тоа се смета за пречка во економскиот развој (ЕЦБ, 2017). Ова
се однесува особено на земјите во подем со недоволно развиени финансиски пазари, како
што е случајот и со Северна Македонија.
Студијата открива дека финансискиот систем во Северна Македонија е солиден, но сепак
недоволно развиен. Банките доминираат во системот и имаат високо учество во вкупните
средства на финансискиот сектор, како и во финансиското посредување. Кредитирањето
на приватниот сектор (50 проценти од БДП) е сè уште ниско ако се направи меѓународна
споредба, особено во однос на развиените земји на ЕУ.
Според анализата, пристапот до финасии е една од поголемите пречки за бизнисите, но не
и најголема. Во споредба со големите фирми, ММСП се соочуваат со поголеми пречки во
пристапувањето кон потребните финансиски средства. Споредено со фирмите во регионот
на Европа и Централна Азија (ЕЦА), како и во однос на глобалниот просек, постои поголема
веројатност македонските фирми да ги користат кредитите од банка за финансирање на
работниот капитал и инвестициите.
Од гледна точка на компаниите, главните пречки во пристапот кон финансиски средства се: 1)
трошокот за финансирање (високите каматни стапки); 2) високите залози 3) долгите и сложени
административни постапки; 4) високата одбивност кон ризици кај банките; 5) недостаток на
корисни и развиени алтернативни извори на финансирање, како капитално финансирање,
бизнис-ангели и претприемачки (ризичен) капитал. Од гледна точка на банките, главните
пречки во пристапот до финансирање од перспектива на македонските банки се: 1) ниската
финансиска писменост на ММСП; лошото корпоративно известување (исто така слабо
користење на надворешни ревизии) и вештини за деловно планирање и знаење кај компаниите;
неподготвеност кај компаниите да ги откријат и споделат деловните информации; забележан
недостаток на профитабилност и несоодветна кредитна историја, како и ниска свест кај
компаниите за алтернативните инструменти и опции за надворешно финансирање, како
претприемачки (ризичен) капитал, бизнис-ангели, итн.
Овие наоди укажуваат на потребата за преземање дејствија од двете страни со цел
ублажување на идентификуваните пречки за пристап до финансирање. Кај ММСП, постои
потреба за подобрување на финансиската писменост, корпоративното известување и
деловното планирање, како и подигнување на свеста и зголемување на знаењето за различните
финансиски инструменти. Интервенциите од страна на банките треба да подразбираат
подобрување на нивните вештини (вештините на вработените) за проценка на ММСП,
дополнително поедноставување на кредитните апликации, и одобрување и барање на опции
за дополнително намалување на каматните стапки (и/или трошоци). Владата, како главен
регулатор, но и давател на некои од услугите (главно преку Развојната банка) секако има
своја улога во севкупните заложби за подобрување на пристапот до финансиски средства. Од
законодавна перспектива, владата (во соработка со Централната банка) може да ги извршува
следните активности: да изготви конкретна правна рамка за факторинг; да ги олесни правните
услови и постапките за воспоставување и работење на финансиски институции што нудат
алтернативни финансиски инструменти; и одредени интервенции во рамката за неликвидност
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и права на доверители. Исто така, треба да се направат напори за подобрување на пристапот
до регистрите за хартии од вредност врз движен имот и понатамошно подобрување на
најголемите структурни слабости на банките. Конечно, владата треба да размисли да изврши
преглед на постојната шема на кредитни гаранции на Развојната банка за да го намали
притисокот за обезбедување залог врз ММСП.
Наодите од извештајот исто така покажуваат дека некои структурни показатели и институции,
како корупцијата, владеењето на правото итн., може исто така да се доживеат како пречки во
пристапот до финансиски средства. Паралелно со борбата на земјата против корупцијата,
зајакнувањето на владеењето на правото и намалувањето на неформалноста, пристапот кон
финансиските средства и вкупното кредитирање ќе се зголеми.

1. ВОВЕД
Меѓународната организација на трудот (МОТ) ги поддржа двете водечки организации на
работодавачи во Северна Македонија (Организацијата на работодавачи на Македонија, ОРМ
и Бизнис конфедерацијата на Македонија, БКМ) преку проценка на деловното опкружување
на земјата во 20131 година. Беше изработен извештај кој дава анализа на перцепцијата на
претпријатијата-членки за најважните пречки во деловното опкружување во земјата. Овој
потфат на работодавачите им обезбеди влезни точки за застапување засновано врз докази и
доведе до неколку успешни реформи. Во 2019 година беше спроведена ажурирана анализа
на критичните ограничувања на деловното опкружување. 2 Оваа анализа покажа до кој степен
опкружувањето е подобрено од 2013 година наваму и кои се преостанатите предизвици. Врз
основа на консултации со претставниците на организациите на работодавачи, синдикатите и
владата, договорено е да се изберат најгорливите преостанати предизвици и да се подготви
длабинска анализа на она што треба да се направи за да се придонесе за просперитетна
овозможувачка околина за бизнисот. Една од овие приоритетни теми каде досега не е
забележано значително подобрување, е пристапот до финансии.
Во овој однос, целта на даденава задача е да ги идентификува главните причини поради кои
пристапот до финансиски средства останува клучен предизвик за компаниите во Северна
Македонија, особено за микро, малите и средните претпријатија (ММСП). Освен тоа, треба
да ги истражи опциите и потенцијалните активности и мерки потребни за зголемување на
пристапот до финансиски средства во Северна Македонија. Происходот од оваа активност е
документ за јавни политики за Економско-социјалниот совет со предложени активности што
треба да се разгледаат во рамките на Советот и да бидат претставени пред Владата.
Ограничениот пристап до финансии може да го ограничи работењето и растот на компаниите
и следствено на тоа може да се смета и за пречка во економскиот раст (ЕЦБ, 2017). Ова особено
важи за земјите во подем со неразвиени финансиски пазари, како што е и случајот со Северна
Македонија. Оттука, проблемот со пречките во пристапот до финансиски средства треба
подеднакво да ги загрижува и деловните субјекти и креаторите на политики. Позитивната
врска помеѓу финансиските средства и растот за земјите во подем е добро документирана
во емпириската литература (Барахас и сор., 2013), иако исто така се чини дека постои праг
над кој финансиската длабочина не влијае на растот (Арканд и сор., 2015 ) Во оваа насока,
подобрувањата на пристапот до финансии може да имаат позитивни импликации врз растот
на земјата.
Методологијата на анализата беше замислена како комбинација од неколку методи: i) резиме
на постојната литература на оваа тема, ii) теренско истражување (интервјуа, анкета и фокус
групи) со главните чинители од аспект на понудата и побарувачката и iii) работилница за
валидација и презентација до Економско-социјалниот совет. Сепак, поради новонастанатата
1 https://www.ilo.org/budapest/what-we-do/publications/WCMS_723390/lang--en/index.htm
2 https://www.ilo.org/budapest/what-we-do/publications/WCMS_723390/lang--en/index.htm
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состојба со пандемијата предизвикана од КОВИД-19, проектниот тим не беше во можност да го
спроведе теренското истражување и да организира работилница за валидација. Оттука, овој
извештај ги истражува и прикажува наодите од прегледот на литературата (т.е. канцелариско
истражување). И покрај тоа, извештајот ќе биде приложен за рагледување до организациите
на работодавачи и до останатите членови на Економско-социјалениот совет.
Извештајот пред вас дава резиме на постојното знаење, литература и официјални податоци
за пречките во пристапот до финансиски средства и има за цел да обезбеди општ контекст
за теренската работа, како и препораките за јавни политики. Започнува со испитување на
корпоративниот сектор во Северна Македонија, карактеристиките на фирмите, придонесот
на ММСП кон додадената вредност и вработеноста, и нивните перформанси во споредба со
големите компании, како и со нивните пандани од земјите на ЕУ и Западен Балкан. Понатаму,
Дел 3 ја истражува големината и длабочината на финансискиот систем и финансиското
посредување во Северна Македонија. Дава анализа на кредитната активност, активата на
финансиските институции, главните показатели за финансиска стабилност, а врши и некои
споредби со развиените земји. Исто така, идентификува одредена структурна слабост на
финансискиот систем и на корпорациите која може да го попречи продлабочувањето на
финансиското посредување. Дел 4 ги испитува достапните информации и студии за пристапот
и достапноста на финансирањето на компаниите во Северна Македонија, врз основа на
достапните меѓународни извештаи и студии.

2. КАРАКТЕРИСТИКИ НА МАКЕДОНСКИОТ КОРПОРАТИВЕН СЕКТОР
Во 2018 година, македонскиот корпоративен сектор се состоеше од 72.315 компании, според
извештаите на Државниот завод за статистика (ДЗС). При анализа на корпоративниот сектор во
Северна Македонија, треба да се има предвид дека анализата е ограничена од повеќе пречки.
Една од нив е квалитетот и недостапноста на годишни финансиски извештаи (особено од
малите и микро субјекти). Поконкретно, малите и микро субјекти немаат законска обврска да
изготват ревидирани финансиски извештаи и главно ги извршуваат своите сметководствени
активности користејќи ги услугите на овластени сметководители. Тие не се обврзани да ги
следат меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ). Изготвувањето на
финансиски извештаи за даночни цели или за потребите за исполнување на одредени
законски барања се главните причини за нивното финансиско известување. Следствено на тоа,
веродостојноста на податоците извлечени од нивните финансиски извештаи е дополнителна
причина за претпазливост при анализата. Од овие 72.315 компании, само 53.669 доставиле
финансиски извештаи во Централниот регистар, што претставува околу 75 проценти од сите
компании. Анализата подолу се базира токму на тие компании.
Со оглед на тоа што од литературата често се доаѓа до заклучок дека големината на фирмите
може да биде важен фактор за нивната структура на капитал, подолу ја испитуваме структурата
на македонскиот корпоративен сектор врз основа на компаративната важност на големината
на фирмите. Во Прилог 1 се испитува националната дефиниција за ММСП во компаративна
перспектива со дефиницијата на ЕУ.
Со повеќе од две третини од вкупната додадена вредност и три четвртини од вработеноста,
уделот на ММСП во економијата на Македонија е далеку над соодветните просеци на ЕУ од
57 проценти и 66 проценти, (Табела 1). Во периодот од 2008 до 2016 година, додадената
вредност на ММСП се зголемила за 28 проценти, а вработеноста се зголемила за 24 проценти,
што подразбира благ пораст во продуктивноста на трудот.3 Во 2018 година, ММСП во Северна
Македонија вработувале 285.682 работници, во споредба со 93.055 вработени во големите
компании. Генерирале додадена вредност што е приближно двојно поголема од додадената
вредност на големите компании.
3 https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/sba-fs-2018_nmk.pdf
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Табела 1: Карактеристики на корпоративниот сектор според големина на фирмата, 2018
година
Број на претпријатија
Големина

Северна
Македонија

ЕУ

Број на вработени лица
Северна
Македонија

ЕУ

Додадена вредност
Северна
Македонија

ЕУ

Број

Удел

Удел

Број

Удел

Удел

Број

Удел

Удел

Микро

34275

63,9%

93%

123310

33%

29%

879

22%

20%

Мали

18142

33,8%

5.9%

85669

23%

20%

929

23%

18%

Средни

773

1,4%

1.0%

76703

20%

17%

824

21%

18%

ММСП

53190

99,1%

99.8%

285682

75%

66%

2632

66%

57%

Големи

479

0,9%

0.2%

93055

25%

34%

1370

34%

43%

Вкупно

53669

100%

100%

378737

100%

100%

4002

100%

100%

Извор: Народна банка на Република Северна Македонија (НБРСМ)4 и Евростат

Во земјите од Западен Балкан, ММСП сочинуваат 99 проценти од сите фирми, генерираат
околу 65 проценти од вкупната додадена вредност и сочинуваат 73 проценти од вкупното
вработување во деловниот сектор5, што е слично и на податоците за Северна Македонија
поединечно. Препознавајќи ги овие клучни придонеси на ММСП за националните економии,
владите од целиот регион формираа посебни агенции и развија стратегии за поттикнување
на конкурентноста на ММСП. Сепак, и понатаму има што да се стори со цел справување
со предизвиците со кои се соочуваат ММСП и претприемачите во регионот, почнувајќи од
пристап до финансиски средства до учество во меѓународната трговија. Имајќи ја предвид
идната економска интеграција во Европската Унија (ЕУ), земјите од Западен Балкан треба да
ги решат тие предизвици за да можат да се носат со конкурентскиот притисок во Унијата.
Како што е претставено на Слика 1а, ММСП сочинуваа околу 99 проценти од вкупниот број
на регистрирани нефинансиски корпорации6 во Македонија на крајот на 2018 година. И
покрај тоа, тие учествуваат со околу половина (51 процент) во вкупната актива (Слика 1б).
Економските и финансиските перформанси на микро и малите компании се инфериорни
во однос на средните и големите фирми како што е прикажано на Слика 1в и Слика 1г. Тие
остваруваат помали маргини на оперативна добивка и имаат повисок сооднос на долг.

4 Податоците ја опфаќаат „нефинансиската бизнис-економија“, која ги вклучува индустријата,
градежништвото, трговијата и услугите (НАЦЕ РЕВ. 2 делови B доJ, L, M и N), но не и претпријатијата во
земјоделството, шумарството и риболовот и големите непазарни услужни сектори како образование и
здравство.
5 SME Policy Index: Western Balkans and Turkey 2019.
6 Нефинансиските корпорации (или корпоративниот сектор) не вклучува правни субјекти кои имаат
регистрирана примарна активност во следните гранки: „финансиски активности или активности за
осигурување“, „јавна администрација и одбрана, задолжително социјално осигурување“, „образование“,
„здравствени активности и активности од социјалната заштита“, и „уметност, забава и рекреација“.
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Слика 1: Пресек на корпоративниот сектор врз основа на големината на компаниите
а) Распределба на компаниите според големина
0,9%

б) Распределба на вкупни средства (актива)
6,46%

1,4%

28,23%

33,8%
63,9%

48,79%

16,52%

Големи претпријатија

Средни претпријатија

Големи претпријатија

Средни претпријатија

Мали претпријатија

Микро претпријатија

Мали претпријатија

Микро претпријатија

в) Маржа на оперативна добивка
10,0%
5,0%

6,7%

г) Вкупен сооднос на долг
80,0%

5,2%

4,7%

68,9%

70,0%
60,0%

0,0%

50,9%

50,0%
40,0%

-5,0%

56,0%

39,0%

30,0%

-10,0%

20,0%
-15,0%
-15,7%
-20,0%

Големи
Средни
Мали
Микро
претпријатија претпријатија претпријатија претпријатија

10,0%
0,0%

Големи
Средни
Мали
Микро
претпријатија претпријатија претпријатија претпријатија

Извор: ДЗС и Народна Банка на Република Северна Македонија (НБРСМ)

Како што е прикажано на Слика 2, повеќето ММСП (46 проценти) работат во Трговија, транспорт
и туризам, проследени со 14 проценти кои работат во Недвижнини и финансиски услуги. 12
проценти од ММСП работат во Индустрискиот сектор. Распределбата на ММСП по индустрија
е слична на целокупната структура на економијата по сектори, со мали разлики. На пример,
додека 56 проценти од сите компании во Северна Македонија работат во секторот трговија,
транспорт и туризам, тоа е важи за 46 проценти од ММСП. Слично на тоа, индустријата е во
извесна помала мера застапена меѓу ММСП отколку кај општата популација на компании.
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Слика 2: Распределба на ММСП во Северна Македонија по сектори
15%

4%

Agriculture
Земјоделство
12%

Индустрија
Industry
7%

14%

Градежништво
Construction
Трговија,
транспорт
и туризам
Тrade,
transport,
and tourism
Информации
комуникации
Information
andиcommunication

3%

Недвижен
имотfinancial
и финансиски
Real
estate and
activities,дејности

46%

Друго
Other

Извор: НБРСМ

Општо земено, структурната анализа на македонскиот корпоративен сектор покажува дека
микро, малите и средни претпријатија (ММСП) играат суштинска улога и се многу важни за
економијата. Во Северна Македонија, повеќе од 99 проценти од сите компании се ММСП, кои
обезбедуваат 75 проценти од вкупните работни места во земјата. Структурата на ММСП во
Северна Македонија е слична како таа во земјите во Европската Унија според распределбата
по големина, но не и според работните места и додадената вредност.

3. ФИНАНСИСКИОТ СЕКТОР И ФИНАНСИСКОТО ПОСРЕДУВАЊЕ
Овој дел ја испитува големината и длабочината на финансискиот систем и финансиското
посредување во Северна Македонија, како и финансиската стабилност. Стабилноста на
финансискиот систем и длабочината на финансиското посредување се важни состојки на
севкупниот пристап до финансиски средства
Вкупните средства на банките во 2018 година биле 76,2 проценти од БДП (Слика 3).
Комерцијалните банки сочинувале 82,8 проценти од вкупните средства на финансискиот
систем во 2018 година. Уделот на средствата (активата) на банките во вкупниот финансиски
систем се зголемувал до 2012 година, а потоа стагнира. Стагнацијата е поврзана со растечката
важност на небанкарските институции, како што се задолжителните пензиски фондови,
компании за неживотно и животно осигурување, како и уделот на инвестициските фондови.
Слика 3: Учество на банкарските и небанкарските средства (актива) во БДП во Северна
Македонија (во проценти)
100
80

76,2

60
40
20

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

0

15,9

Учество на активата на небанкарските финансиски
институции во БДП
Учество на активата на банките во БДП

Извор: НБРСМ

Штедилниците, компаниите за лизинг и финансиските друштва кои би можеле да бидат
дополнителен извор на финансии за ММСП се прилично мали, и заеднички сочинуваат 1,5
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процент од вкупната актива (НБРСМ, 2018). Деталниот пресек на вкупните средства по
финансиска институција е претставен во Прилог 2.
Индикаторите за финансиска стабилност обезбедуваат добра проценка на македонската
банкарска индустрија. Соодветноста на капиталот е далеку над регулаторната побарувачка,
нивоата на нефункционални кредити (НФК) се намалуваат во последните неколку години и се
издвојуваат високи резервации за НФК. Капиталните стандарди ја следат Базелската спогодба
III. Повеќе од една четвртина од вкупните средства се ликвидни и покриваат речиси половина
од краткорочните обврски. Профитабилноста на банките се подобрува од 2012 година наваму
поради придобивките од повисоките нето-каматни приходи, главно како резултат на пониските
трошоци
за каматиStability
и подобрена
ефикасност на трошоците (види слика 4). Каматниот распон
Figure
4: Financial
Indicators
се стеснува, што е делумно резултат на зголемената конкуренција во рамките на секторот
Figure
4: Financial
Stability
Indicators
(иако бројот
на банки
се намали
во последните години поради одредени спојувања).
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Вкупниот број на комерцијални банки во третиот квартал во 2019 година беше 15, повеќето
од нив со странски капитал (Табела 2).7 Сепак, повеќето банкарски активности (околу 2/3) се
концентрирани во групата на големи банки кои доминираат со активата, капиталот, депозитите
и кредитите, како и со вкупните показатели за успешноста. Големите банки поседуваат 79
проценти од депозитите на нефинансиските корпорации (НК) и 74 проценти од кредитот за НК.
ЕЦБ (2017) покажува дека соодносот на концентрацијата на 5-те банки во Северна Македонија
е нешто под 75 проценти и дека е повисок отколку во земјите на ЕУ11 и еврозоната. 8
Табела 2 Показатели според големина на банките, К3-2019
Удел на
странски
капитал во
вкупниот
капитал

Вкупни
средства
(актива)

Капитал и
резерви

Големи
банки

80,4%

74,6%

76,0%

78,9%

74,0%

96,6%

Банки со
средна
големина

68,7%

21,9%

21,0%

17,8%

22,6%

1,4%

Мали банки

57,2%

3,4%

3,0%

3,3%

3,4%

2,0%

Банкарски
систем

74,6%

100%

100%

100%

100%

100%

Големина
на банката

Вкупни
Бруто
депозити на
кредити на Финансиски
нефинансиски нефинансиски резултат
субјекти
субјекти

Извор: Народна банка на Република Северна Македонија (НБРСМ)

Овој дел покажува дека финансискиот систем во Северна Македонија е солиден, иако сè
уште не е доволно развиен. Банките доминираат со системот и имаат голем удел во вкупните
средства (актива) на финансискиот сектор, како и во финансиското посредување.

4. ПРИСТАП И ДОСТАПНОСТ НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА
4.1 Макроекономски и индикатори за банкарски сектор
ЕЦБ (2017) тврди дека повисоките нивоа на БДП по глава на жител и поголемата финансиска
длабочина (мерено според кредитирањето на приватниот сектор) значително придонесуваат
за намалување на финансиските ограничувања. Во опкружување со релативно ниско ниво на
БДП по глава на жител во Северна Македонија (што е 38 проценти од просечното ниво на ЕУ27 во 2019 година) и ниско финансиско посредување, компаниите (и физичките лица) може да
се соочат со големи пречки во пристапот до финансиски средства.
Домашното кредитирање на приватниот сектор, како приближен индиректен показател за
длабочината на финансискиот систем, во Северна Македонија беше 50,4 проценти од БДП
во 2018 година. Тоа е далеку под нивото на развиените земји, но може да се спореди со
земјите од Западен Балкан. Банките доминираат со севкупната кредитна активност, со вкупно
кредитирање на приватниот сектор од 48,8 проценти од БДП (Слика 5). Само мал дел од
кредитирањето се обезбедува преку други финансиски институции - штедилници, компании
за лизинг и други финансиски друштва.
7 Плус една јавна институција, Развојната банка на Северна Македонија. За време на пишувањето на овој
извештај, една од малите банки – Еуростандард, банкротира.
8 Непондериран просек на уделот на средствата на петте најголеми банки, како процент од вкупните
средства (актива) во 2016 година.
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Слика 5: Домашно кредитирање според финансиски сектор и по банки
а) Домашно кредитирање на приватниот сектор б) Домашно кредитирање на приватниот
според финансиски сектор (процент од БДП)
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Извор: Светска банка, Светски развојни показатели

Покрај тоа, во некои европски земји, кредитирањето е поголемо од БДП, а во земјите од
Централна Европа кредитирањето на фирмите е двојно повисоко отколку во Македонија
(Слика 6). Оваа споредба јасно покажува дека постои голем простор за зголемување на
понудата (достапноста) на финансиски средства за ММСП во Северна Македонија.
Слика 6: Кредитирање на НК по банки како процент од БДП (2019)
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Извор: Банка за меѓународни порамнувања (БМП)

Најновите податоци (од крајот на 2019 година) покажуваат дека уделот на банкарските кредити
кон НК претставува 23,9 проценти од БДП и за првпат е помал од уделот на банкарските
кредити кон домаќинствата (24,7 проценти од БДП). Ова е јасен показател дека банките се
порасположени да кредитираат домаќинства, кои се сметаат за разнороден (диверзифициран)
и помалку ризичен сектор. Извештајот за финансиска стабилност на НБРСМ (2018) покажува
дека 35,5 проценти од фирмите во Македонија ги користат кредитите на банките за финансиски
цели. Според вкупната кредитна изложеност по сектор на активност, банките се најмногу
изложени на секторите Трговија на големо и мало, Производство и Градежништво. Понатаму,
29 проценти од вкупното кредитирање на НФК се краткорочни кредити, 62 проценти се
долгорочни, додека 7,5 проценти се нефункционални кредити.
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Околу 38 проценти од банкарските кредити кон НК се во странска валута (т.е. со девизна
клаузула). Според Програмата за проценка на финансискиот сектор (ППФС) што ја извршија
ММФ и Светска банка во 2018 година (ММФ, јануари 2019 година) ова се смета за еден од
ризиците за банките. ППФС воочи поголеми структурни ранливости кај банките, главно во
форма на: i) индиректни кредитни ризици поради големата изложеност на странски девизи
на потенцијалнo незаштитени должници, ii) голема зависност од кредити со прилагодлива и
варијабилна каматна стапка, како и iii) висока концентрација на корпоративни клиенти. Сепак,
овие наоди, исто така, наметнуваат и слабости врз НК. Големиот фонд на девизни кредити
и високиот удел на прилагодливи и варијабилни каматни стапки, потенцијално би можеле
да го нарушат билансот на состојба кај НК во случај на неповолно сценарио на притисоци
за депрецијација и големи скокови на каматните стапки. Сепак, НБРСМ е посветена на
стабилноста на девизите и моменталното опкружување е во прилог на ниски каматни стапки.
Освен тоа, де-евроизацијата е една од целите на стратегијата на НБРСМ (НБРМ, 2018а).
Македонските компании имаат релативно добар пристап/пенетрација до банките, мерено
според отворените трансакциски и штедни сметки во однос на регионот ЕЦА и светскиот
просек (Слика 7а). Процентот на компании со банковна сметка е 95,7, а истовремено постои
поголема веројатност малите и големите компании да имаат сметка во банка во споредба со
средните компании. Ова сугерира дека отворањето сметка во банка во Северна Македонија не
е пречка за фирмите. Една од причините е постојната регулатива9 што ги тера компаниите да
отвораат трансакциски сметки, затоа што исплати можат да извршат само преку деловни банки.
Во однос на заштедите, компаниите можат да отворат сметка и во банките и во штедилниците.
Слика 7: Процент на фирми што имаат сметка во банка и користат кредит од банка
а) Процент на фирми со трансакциска или
штедна сметка
100

98,8

97,3

95,7

б) Процент на фирми со кредит од банка/
кредитна линија
70
59,2

60

95

50

90,8
90

48,8
43,2
37,1

40
30

85

20
80
75

10
Сите фирми

Мали (5-19)

Северна Макединија

Средни (20-99) Големи (100+)
ЕЦА

0

Сите

Сите фирми

Мали (5-19)

Северна Македонија

Средни (20-99) Големи (100+)
ЕЦА

Сите

Извор: Анкета за претпријатија 2019, Светска банка

Според анкетата за претпријатија на Светска банка10, околу 43 проценти од македонските
компании имаат кредит/кредитна линија од банки (Слика 7б). Кај средните фирми постои
поголема веројатност да земат кредит од банка (59,2 проценти) во однос на малите фирми,
од кои 37 проценти имаат кредит од банките. Овие се повисоки проценти од регионот на ЕЦА
и светскиот просек. Повеќе од половина (56,4 проценти) од македонските компании изјавија
дека не им треба кредит, што е слично на ситуацијата во регионот ЕЦА. Малите и големите
компании во поголем процент (околу 59 проценти) одговориле дека не им требаат кредити,
што е случај и со 50 проценти од средните компании. Сето ова е во согласност со наодите
од извештајот за Овозможувачка околина за одржливи претпријатија од 2013 година, што
9 Закон за платен промет: https://www.nbrm.mk/content/Law_on_payment_operations_OVofRM_7_19-rt.pdf
10 https://www.enterprisesurveys.org/en/data/exploreeconomies/2019/north-macedonia#finance
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покажува дека растот на фирмите во голем степен се базира на самофинансирање. Две од пет
фирми изјавиле дека немаат долг, а речиси три од пет фирми претпочитаат капитални резерви
(задржана добивка), сопствен или семеен капитал и капитал од пријатели (Организација на
работодавачи на Македонија и Бизнис конфедерација на Македонија, 2013). Анкетата за
деловно мислење на Советот за регионална соработка покажува дека кредитните апликации
се многу почести кај извозниците (33 проценти) отколку неизвозниците (17 проценти) и кај
големите компании (51 процент) во споредба со микро претпријатијата (21 процент).
Уште еден важен извор на споредливи информации за целокупното деловно опкружување,
вклучително и финансирањето, е Истражувањето за деловното мислење, кое го извршува
Советот за регионална соработка (СРС). Според извештајот за 2019 година, во Југоисточна
Европа (ЈИЕ), банкарскиот сектор останува клучен партнер за надворешно финансирање на
деловните субјекти. Сепак, иако во последните години банките го зголемуваат кредитирањето,
корпоративното финансирање стагнира, додека финансирањето на домаќинствата се
зголемува. Анкетата покажува слични наоди/податоци како и во Извештајот за финансиска
стабилност на НБРСМ (НБРСМ, 2018б). 36% од компаниите во Северна Македонија одговориле
дека користеле кредити во изминатите пет години, а само 27% аплицирале за кредит во
претходната година. Истражувањето на деловното мислење покажува дека постои голем
расчекор во користењето на банкарското финансирање врз основа на големината на
фирмата: додека 70 проценти од поголемите компании користеле банкарски кредит, истото го
направиле само 30% од микро-претпријатијата. Од друга страна, микро компаниите почесто
се потпираат врз семејството и пријателите (18 проценти во споредба со 6 проценти од
големите компании). Овие исти наоди беа потврдени со студијата на ЕЦБ (2017) што покажува
дека големината на компанијата е најважниот параметар за предвидување за пристапот до
финансии. Студијата обезбедува збирни податоци за земјите од Западен Балкан и открива
дека во оваа група на земји, веројатноста малите фирми да бидат финансиски ограничени во
однос на големите компании е 36 проценти. Кај компаниите со средна големина веројатноста
да бидат финансиски ограничени е за 26 проценти поголема отколку кај големите компании.
Овој дел покажува дека длабочината на финансиското посредување во Северна Македонија
е далеку под нивото на развиените земји, иако може да се спореди со земјите од Западен
Балкан. Банките се доминантни во вкупната кредитна активност. Во споредба со малите
и микро-компаниите, поголема е веројатноста средните и големите компании, како и
извозниците да земаат кредити од банки. Небанкарските финансиски институции играат мала
улога во обезбедувањето надворешно финансирање на компаниите. Некои од структурните
слабости на банкарскиот сектор вклучуваат индиректни кредитни ризици поради големите
изложености на девизи кон потенцијално незаштитени должници и високиот удел на кредити
со прилагодливи и варијабилни каматни стапки.

4.2 Пристапот до финансии како пречка за македонските компании:
компаративна перспектива
Намената на овој дел е да го „квантифицира“ предизвикот со кој се соочуваат македонските
компании при пристапувањето до финансиски средства во релативна перспектива, т.е. во
споредба со: i) другите главни пречки за македонските компании и ii) важноста на оваа пречка
во соседните земји и земјите на ЕУ. Главно се заснова на достапните меѓународни студии,
вршејќи компаративна перспектива.
Анкетата на претпријатија на Светска банка за 201911 година е солидна основа за разбирање на
искуството и ставовите на компаниите во однос на пристапот до финансиски средства, како и
за главните двигатели на побарувачката за кредити. Исто така, дава преглед на информациите
и податоците според големината на претпријатијата, и на тој начин издвојувајќи ги ставовите
11 https://www.enterprisesurveys.org/en/data/exploreeconomies/2019/north-macedonia#finance
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на малите и средните фирми.12 Севкупно земено, анкетата открива дека пристапот до
финансиски средства е четвртата најголема пречка за компаниите во Северна Македонија.
Од интервјуираните 360 компании, 10 проценти изјавиле дека несоодветниот пристап до
финансиски средства штети на нивниот бизнис. Политичката нестабилност, неформалниот
сектор и лошото образование на работници се сметаат за поголеми пречки за бизнисите
во однос на пристапот до финансиски средства (Слика 8). Слично на тоа, Актот за мали
претпријатија (АМП) на ОЕЦД (2019) 13 исто така покажува дека пристапот до финансиски
средства на македонските ММСП е на ниво со просекот на ЕУ.
Слика 8: Рангирање на главните пречки за фирмите во Северна Македонија, 2019 година
(процент на фирми)
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Извор: Анкета на претпријатијата, Светска банка, податоците се достапни на https://www.
enterprisesurveys.org/en/data

Покрај ова, во Анкетата за претпријатија 14 проценти од интервјуираните компании од Северна
Македонија го идентификуваа пристапот до финансии како основно (главно) ограничување
за нивните деловни активности. Сепак, постои значителна разлика врз основа на големината
на компаниите. Пристапот до финансиски средства е главната пречка за 19,2 проценти од
средните компании и за 13 проценти од малите компании. До одреден степен, ова е слично
на одговорите дадени од фирмите во регионот на Европа и Централна Азија (ЕЦА), но е
далеку помалку од светскиот просек (Слика 9). Од друга страна, само 3 проценти од големите
компании во Северна Македонија се изјасниле дека пристапот до финансии е значително
ограничување, што е многу пониско од регионот на ЕЦА и светскиот просек. Иако пристапот
до финансиски средства можеби не се чини како главно ограничување за деловните субјекти,
овие наоди укажуваат на тоа дека малите и средни фирми во Северна Македонија имаат
поизразени ограничувања во пристапот до финансиски средства отколку големите фирми.

12 Анкетата за претпријатијата се потпира на нестандардна типологија на фирми според големина, каде
фирмите што вработуваат 5-19 лица се идентификуаат како мали компании, оние што вработуваат 20-99
лица се средни, додека компаниите со над 100 вработени се сметаат за големи.
13 Референцата ОЕЦД (2019) ја користиме како кратенка. Во суштина, автори на извештајот/студијата се
четири меѓународни институции: ОЕЦД, Европската фондација за обука, Европската унија и Европската
банка за обнова и развој.
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Слика 9: Процент на фирми што го идентификуваат пристапот до финансиски средства како
голема пречка
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Според рангирањето „Дуинг Бизнис“ на Светска банка (мај 2020 година), Северна Македонија
се наоѓа на 25-то место од 190 економии во светот според тоа колку e лесно да се добие
кредит. Земјата котира релативно добро, во рамки на сличните земји од регионот на Западен
Балкан, но исто така и во споредба со светот (Слика 10).
Слика 10: Рангирање на Северна Македонија според „Дуинг бизнис“ за категоријата
„Добивање кредит“
а) Рангирање на земјата

б) Индекс на кредитни информации
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Извор: „Дуинг бизнис“, Светска банка, достапно на: https://www.doingbusiness.org/content/

dam/doingBusiness/country/n/north-macedonia/MKD.pdf
Анкетата на претпријатијата на Светска банка, исто така, обезбедува информации за она што
ја поттикнува побарувачката на кредити од страна на фирмите. Кај македонските фирми има
поголема веројатност да користат банкарски кредит за финансирање на обртен капитал и
инвестиции отколку кај фирмите во регионот на ЕЦА и светскиот просек (Табела 3). Релативно
висок процент (38,6 проценти) од македонските фирми користат банкарски кредити за
финансирање на нивниот обртен капитал, што важи и за 49 проценти од средните фирми и 34,3
проценти од малите фирми. Исто така, поголем дел од нивниот обртен капитал се финансира
преку банки (13,9 проценти) во споредба со ЕЦА и светот. Тоа ја прави разликата помеѓу
Северна Македонија и земјите од EЦА (и светот) значајна: македонските компании повеќе
се потпираат на финансиски средства од банките, а помалку на кредити од/до добавувачи/
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потрошувачи14 како извор на обртен капитал (само 3 проценти). Спротивно на ова, фирмите
од ЕЦА главно се потпираат на кредити од/до добавувачи/потрошувачи за финансирање на
обртниот капитал (25,4 проценти од фирмите).
Друга значајна разлика е поголемата застапеност на компаниите (35,4 проценти) кои користат
банки за финансирање инвестиции, во однос на регионот ЕЦА и светот (25,7 проценти во ЕЦА и
26,5 проценти во сите земји). Во Северна Македонија, кај средните компании постои најголема
веројатност да земат банкарски кредит за финансирање на сопствените инвестиции (41,8
проценти), проследено со 32,7 проценти од малите фирми. Сепак, компаниите внатрешно
финансираат поголем процент од инвестициите, 82,1 процент во однос на 74,8 проценти во
регионот на ЕЦА и светскиот просек (71,4 проценти).
Табела 3: Користење на банкарски кредити, 2019
Северна
Македонија

Европа и
Централна Азија

Сите земји

Процент на фирми што користат банки за
финансирање инвестиции

35.4

25.7

26.5

Мали (5-19)

32.7

23.8

23.6

Средни (20-99)

41.8

26.9

29

Големи 100+

27.2

31.9

33.2

Застапенсот на внатрешно-финансирани
инвестиции (во проценти)

82.1

74.8

71.4

Мали (5-19)

81.8

75.9

73.3

Средни (20-99)

82.3

73.1

69.1

Големи 100+

82.5

72.7

69.8

Застапеност на инвестиции финансирани
од банки (во проценти)

13.9

13.4

14.9

Мали (5-19)

13.2

12.4

12.9

Средни (20-99)

15.3

14.2

16.5

Големи 100+

12.6

16.4

18.9

Застапеност на фирми што користат
банки за финансирање на обртен капитал

38.6

31.5

30.2

Мали (5-19)

34.3

28

26

49

37.6

37.3

Големи 100+

48.3

45.4

43.7

Застапеност фирми што користат
средства од добавувачите/потрошувачите
за финансирање на обртниот капитал

3.0

25.4

29.9

Мали (5-19)

1.2

24.5

28.4

Средни (20-99)

7.7

27.7

32.5

Големи 100+

5.2

26.6

33.1

Застапеност на обртен капитал
финансиран преку банки (во проценти)

13.9

10.5

11.8

Мали (5-19)

12.7

9.2

10.1

Средни (20-99)

17.4

12.8

14.6

Големи 100+

13.7

15.4

17

Средни (20-99)

Извор: Анекета на претпријатија, Светска банка
14 Supplier/consumer credits – во македонската практика се користи и терминот одложено плаќање.
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- преглед на постојните податоци и сознанија

4.3 Пречки во пристапот до финансиски средства за ММСП
Овој дел ги истражува пречките во пристапот до финансиски средства за македонските
ММСП, врз основа на достапните податоци и извештаи од домашни и меѓународни инсистуции
и организации. Пречките се класификувани во неколку категории, надоврзувајќи се на
литературата и наодите од претходни студии.
Административни оптоварување: долги и сложени постапки
Неколку студии покажуваат дека должината и сложеноста на постапката за аплицирање за
кредит е важна пречка за пристап до финансии во Северна Македонија. Истражувањето за
деловното мислење на СРС, на пример, нуди информации за ограничувањата на фирмите при
аплицирање за кредити во банките. Истражувањето покажува дека административниот товар
претставува проблем за фирмите во Северна Македонија. Во просек, неопходни биле 15 дена
за да се одобри кредит во земјите на ЈИЕ во 2018 година, додека во Северна Македонија,
фирмите информираат дека постапката за вадење кредит трае во просек 25 дена. Северна
Македонија најслабо котира меѓу земјите од ЈИЕ, додека постапките за вадење кредит се
најефикасни во Косово (11 дена), Црна Гора (12 дена) и Србија (12 дена) (Слика 11).
Слика 11: Време неопходно за одобрување на кредит, земји од ЈИЕ, 2018
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Извор: Истражување на деловното мислење, 2019, СРС. Достапно на: https://www.rcc.int/seeds/
results/3/balkan-business-barometer

Во слична насока, ОЦЕД (2019) исто така тврди дека ММСП во Северна Македонија се
ограничени во пристапот до финансиски средства поради сложените и долги процедури
за аплицирање за кредит. Долгото време потребно за одобрување на кредитот може да
биде индикатор за послаба ефикасност на банките во кредитниот процес или обемни и
комплицирани процедури.
Долгите и комплицирани процедури за одобрување кредит дејствуваат како пречка за фирмите
да пристапат до финансирањето од банките, а истовремено го поттикнуваат неформалното
финансирање (од семејството и пријателите). Овие наоди исто така постојат во извештајот на
ОООП за 2013 година15. Македонските компании информираат дека некои од главните пречки
за пристап до финансии се тоа што банките бараат премногу информации при одобрување
на кредит (12 проценти), постапките за кредит се преобемни (11,8 проценти), и кредитните
постапки одземаат премногу време (4,1 процент). Овие бариери може да имаат поголема
важност во денешно време во споредба со 2013 година, имајќи предвид дека главната
пречка која ја пријавиле компаниите во 2013 година - каматните стапки - се далеку пониски
денес отколку во 2013 година (Слика 12). Слично на тоа, ЕЦБ (2017) покажува дека 16,4% од
15 Во недостаток на понови информации, ги користиме информациите од Извештајот на ОООП од 2013
година за главните пречки во пристапот до финансиски средства, врз основа на информации од
компаниите.
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компаниите во Северна Македонија кои не аплицирале за кредит изјавиле дека главната
причина што не аплицираат за кредит е сложениот процес на аплицирање (на второ место по
високите каматни стапки).
Сепак, и покрај тоа што кај компаниите преовладува ставот дека банките бараат премногу
информации и постапките се бавни, тоа исто така може да укажува на тоа дека фирмите не
се подготвени да споделуваат деловни информации. Веројатно и тоа може да биде една од
причините зошто јаките компании претпочитаат капитално финансирање и финансирање
од семејство и пријатели. Покрај тоа, според ММФ (2019), квалитетот на корпоративното
известување останува слаб, што ја нарушува проценката на финансиските услови на фирмите,
што исто така може да го ограничи пристапот до финансиски средства.
Слика 12: Пречки во финансирањето на долгови (во проценти)
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42,4

Банките не се подготвени да ги поднесат ризиците

15,9

Банките бараат премногу информации за одобрување
на кредит

11,8

Кредитните постапки се преобемни

11,2

Нема привлечни финансиски продукти

6,5

Залогот за одобрување на кредиот и премногу висок

6,5

Кредитната постапка одзема премногу време

4,1

НЗ/НА

1,8
0

10

20

30

40

50

Извор: ОООП, 2013.

Каматни стапки
Дел III покажа дека каматниот распон во Северна Македонија се стеснува од 2005 година,
што е делумно резултат на зголемената конкуренција во рамките на секторот. Сепак, многу
меѓународни студии и споредби покажуваат дека каматните стапки во Северна Македонија се
релативно високи или компаниите ги сметаат за високи (Слика 15). Иако резултатите од ОООП
се малку застарени, поновата студија на ЕЦБ (2017) покажува дека за речиси 75 проценти од
фирмите во регионот на Западен Балкан, високите каматни стапки се главното ограничување
во кредититањето. Поконкретно, во Северна Македонија, 58,2 проценти од компаниите кои
не аплицирале за кредит изјавиле дека главната пречка за аплицирање им биле неповолните
каматни стапки (ЕЦБ, 2017).
Каматниот распон16 може да се искористи како показател за ефикасноста на банките во
прераспределбата на финансиските средства. Тоа е исто така мерка за трошоците за
надворешно финансирање на компаниите и може да влијае на (подготвеноста за) пристап до
финансии. Табела 4 го прикажува развојот на каматните стапки во последните десет години.
Од податоците може да се извлечат повеќе заклучоци. Во текот на светската финансиска криза
(2008-2009) и европската должничка криза (2012-2015), каматните распони се зголемуваат.
Почнувајќи од 2016 година, каматните стапки се намалуваат во сите анализирани земји.
Словенија најдобро котира меѓу набљудуваните земји, а второрангирана е Србија. Овој
индикатор покажува дека сè уште има простор за намалување на каматниот распон во Северна
Македонија (што исто така може да се смета како трошок за надворешно финансирање).
16 Разликата помеѓу каматната стапка што ја наплатуваат банките за кредити на клиенти во приватниот
сектор и каматната стапка што ја исплаќаат комерцијални или слични банки за депозити по видување,
орочени или штедни влогови
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Табела 4: Каматен распон во одредени избрани економии
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Северна
3.8
Македонија

3.0

2.4

3.0

3.4

4.0

4.1

4.6

4.5

4.4

4.1

Словенија

1.4

1.4

2.3

2.6

1.7

1.7

2.8

2.9

2.7

2.3

2.2

Бугарија

6.4

5.2

7.1

7.3

6.6

6.6

6.6

6.8

6.2

5.4

4.9

Србија

na

na

5.8

5.2

5.0

5.1

5.2

4.9

4.1

3.7

3.5

Извор: Светски развојни индикатори за Северна Македонија и Бугарија и националните централни
банки за Словенија и Србија.

Залог
Барањата за залог исто така може да делуваат како ограничување во пристапот до финансии.
Неколку достапни компаративни студии дошле до заклучок дека барањата за голем залог во
Северна Македонија делуваат како бариера на пристапот до финансиски средства (ЕИБ, 2016;
ЕЦБ, 2017; ММФ, 2019). Во Анкетата на претпријатијата, македонските фирми изјавиле дека за
околу 76 проценти од кредитите потребен е залог. Овој процент се зголемува со големината
на фирмата (а веројатно и големината на побараниот кредит): тој изнесува 72 проценти за
малите фирми, 83 проценти за средните и 87 проценти за големите фирми. Залогот потребен
за кредитот е околу 172 проценти од износот на кредитот, како за малите, така и за средните
фирми. Ваките барања за залог се споредливи со оние во регионот на ЕЦА и во светот (види
Табела 5). Сепак, залогот е многу поголем за големите фирми (241 од кредитот) далеку над
просекот во регионот на ЕЦА и светскиот просек. Како што беше аргументирано во делот IV.3,
барањата за висок залог може да се поврзани со слабото владеење на правото и корупцијата,
па оттука негативно влијаат и врз финансиските средства достапни на компаниите.
Табела 5: Барања за залог и потребите од кредит на компаниите, 2019
Северна
Македонија

Европа и
Централна Азија

Сите земји

Застапеност на кредити за кои е потребен
залог (во проценти)

76.4

74.3

77.8

Мали (5-19)

71.8

70.5

76.5

Средни (20-99)

82.8

78.3

80.4

Големи 100+

87.4

80.8

79.8

Вреднот на залогот неопходен за кредит
(процент од износот на кредитот)

174.5

178.2

200.1

Мали (5-19)

171.3

182.3

209.8

Средни (20-99)

172.3

175.1

192.8

Големи 100+

241.6

167

181.8

Извор: Анкета на претпријатија, Светска банка

Карактеристики на компаниите
Карактеристиките на компанијата (микро ниво) може исто така да играат важна улога во
пристапноста и достапноста на надворешното финансирање. Компаративната студија на
ЕЦБ (2017) за регионот на Западен Балкан покажува дека одредени карактеристики на една
компанија можат или да ѝ го олеснат или да ѝ го отежнат пристапот до финансии. Како што се
тврди во делот IV.2, во регионот на Западен Балкан големината на компанијата е најважниот
индикатор на микро ниво што влијае на пристапот до финансии. Поголема е веројатноста
малите и средни компании да бидат ограничени во пристапот до финансии во однос на
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големите фирми. Вториот најважен фактор според студијата на ЕЦБ е географската локација
на компанијата. Општо земено, компаниите кои работат во главниот град (кој е истовремено и
финансиски центар) полесно пристапуваат до надворешно финансирање. Ова се објаснува со
поголемата концентрација на банки и експозитури во главниот град, поголемата конкуренција
на банките во главниот град, какои банкарство базирано на доверба каде компании со добра
кредитна историја имаат полесен пристап до финансиски средства. Дополнителни важни
карактеристики на компаниите со позитивно влијание врз пристапот до финансиски средства
се: староста на компанијата (етаблираните компании се соочуваат со помалку ограничувања
во пристапот до финансии); компании кои извршуваат надворешна, независна ревизија; фирми
кои веќе имаат неисплатен кредит (сигнализирајќи го феноменот „инсајдер-оутсајдер“); и
компании кои очекуваат оперативен раст или експанзија во претстојниот период (ЕЦБ, 2017).
На надворешната ревизија може да ѝ се придава поголема важност во регионот на Западен
Балкан со оглед на релативно високата неформалност и работењето надвор од официјалната
евиденција. Од гледна точка на банките, проценувањето на ризикот на компаниите е тешко
поради недоволните, а понекогаш и несигурни информации што компаниите ги поднесуваат,
како и неформалноста (ЕИБ, 2016 година). Банките укажуваат и на други пречки што ги
спречуваат да ја зголемат поддршката за ММСП, како што се нискиот и несигурен капацитет за
заработка на ММСП, малите износи на кредитите што водат до големи трансакциски трошоци
и недостатокот на изводливи деловни проекти (ЕИБ, 2016).
Одбивање
Достапните податоци покажуваат релативно ниска стапка на одбивање кај компаниите кои
аплицираат за кредит во Северна Македонија. Анкетата за претпријатијата покажува дека 8
проценти од фирмите во Северна Македонија во 2019 година биле одбиени кога аплицирале
за кредити, што е помал процент на фирми отколку просекот во регионот ЕЦА и светскиот
просек. Анкетата покажува дека поголема е веројатноста да бидат одбиени малите фирми (12
проценти), а потоа опаѓа со големината на фирмата, приближувајќи се до нула за големите
фирми. Последниот податок може да има поврзаност со значителниот залог што треба да го
обезбедат големите компании за да добијат кредит. ЕЦБ (2017) открива дека само 4,5 проценти
од апликациите за кредит на компаниите биле одбиени во Северна Македонија, што е пониско
отколку во сличните земји од Западен Балкан.
Бизнисите во Северна Македонија информираат дека главните причини за одбивање на
апликациите за кредит се недостатокот на прифатлив залог, перципираната недоволна
профитабилност на фирмата и несоодветната кредитна историја на фирмата (Табела 6).
Овие наоди имплицираат дека кај банките постои поголема подготвеност да даваат кредити
на фирмите доколку имаат прифатлив залог поради лошата профитабилност на фирмите
и несоодветната кредитна историја. Слично на ова, во студијата на ОООП од 2013 година
(Овозможувачка околина за одржливи претпријатија), мнозинството од испитаниците (54,1
процент) сметале дека позитивната кредитна историја на компаниите им ги подобрува
изгледите за пристап до кредити (Организација на работодавачи на Македонија и Бизнис
конфедерација на Македонија, 2013 година)). Ова е исто така во согласност со наодите на
ЕЦБ (2017) претставени погоре.
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Табела 6: Причини за одбиена апликација за кредит, 2018 и 2019 година (процент на фирми)

Рековте дека апликацијата за кредит на вашта фирма беше одбиена, која беше
главната причина за тоа?
Перципирана
Немање
недоволна
прифатлив
профитабилност
залог
на фирмата

Несоодветна Нецелосно
кредитна
пополнета
историја на апликација
фирмата
за кредит

НЗ/
Друго Одбива да
одговори.

Балкански
барометар
2019
ЈИЕ

25

40

0

10

18

8

Албанија

20

57

0

22

0

0

Босна и
Херцеговина

0

62

0

19

19

0

Косово*

0

0

0

0

50

50

Северна
Македонија

49

51

0

0

0

0

Црна Гора

0

100

0

0

0

0

Србија

61

0

0

0

39

0

ЈИЕ

38

34

15

6

0

7

Албанија

33

33

33

0

0

0

Босна и
Херцеговина

25

25

25

0

0

25

Косово*

75

0

0

25

0

0

Северна
Македонија

25

50

25

0

0

0

Црна Гора

0

0

0

100

0

0

Србија

50

50

0

0

0

0

Балкански
барометар
2018

Извор: Истражување на деловното мислење 2019, СРС

Кредитни информации и законски права
„Дуинг бизнис“ обезбедува проценка на правното опкружување на пристапот до финансиски
средства преку: i) силата на системите за кредитно известување, како и ii) делотворноста на
законите за договорен залог и стечај. Длабочината на индексот на кредитни информации
што ги мери покриеноста, опсегот и достапноста на кредитните информации достапни преку
давателите на услуги за кредитно известување во Северна Македонија е 7 (на скала од 0 до
8). Во земјата има и јавни и приватни регистри. Јавниот Кредитен регистар има покриеност
на фирмите и физичките лица од 42 проценти од возрасната популација, додека приватното
биро за кредити има покриеност од 100 проценти од возрасната популација. Целосната
покриеност е постигната во последниве години откако се започна со собирање информации
од трговците на мало и комуналните претпријатија. Во 2018 година, кредитното биро исто
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така воведе кредитно оценување и секој што е предмет на референцирање на кредит може да
пристапи до своите информации за кредит (ОЕЦД, 2019).
На земјата исто така ѝ оди релативно добро со индексот на законски права како мерка за
степенот до кој законите за договорен залог и стечај ги штитат правата на должниците и
кредитодавателите. Индексот во Северна Македонија е 9 (на скала од 0 до 12). Исто така,
постојат Заложни регистри за залог на недвижни и подвижни средства. Катастар со кој
управува Агенцијата за катастар на недвижнини е поставен на Интернет и ѝ е достапен на
јавноста. Иако постои Заложен регистар на подвижни средства (Централен регистар на
Република Северна Македонија), тој не е достапен преку Интернет и заинтересираните страни
треба да се пријават во регистарот за да ја добијат потребната документација (ОЕЦД, 2019).
Според наодите на индексот за законски права на „Дуинг бизнис“ за Северна Македонија и
ОЕЦД (2019), постојат два главни домени каде земјата може да оствари напредок во однос на
договорниот залог, а тоа се: 1) непостоењето на регистар на договорни залози заснован на
известување во кој можат да се регистрираат сите функционални еквиваленти и 2) немањето
модерен регистар на договорни залози во кој сите регистрации, измени, откажувања и
пребарувања можат да се вршат преку Интернет од трето лице. Покрај тоа, ММФ (2019) тврди
дека има простор за подобрувања во рамката за неликвидност и права на доверителите,
во комбинација со поддршка за деловното планирање, може да го олесни пристапот на
фирмите до банкарско финансирање. Поопшто земено, ММФ наведува дека Меѓународните
стандарди за финансиско известување (МСФИ) за деловните субјекти треба да се надоградат
за да овозможат подобри прегледи на кредитниот ризик и пазарна транспарентност. Исто
така, треба да се изврши унапредување на рамката за вонсудско преструктуирање преку
воведување спогодби за мирување и соодветни упатства (ММФ, 2019 година)
Нефункционални кредити
Нефункционалните кредити (НФК) може да се една од причините зошто банките поретко
позајмуваат на фирми, особено на понови и ризични фирми без кредитна историја. Како
и на други места, НФК на компаниите во Северна Македонија значително се зголемија по
глобалната финансиска криза, додека нивото на НФК кај домаќинствата по првичниот пораст,
преминаа во надолно движење (Слика 13). Во споредбена перспектива, НФК во Северна
Македонија се пониски отколку во регионот на Западен Балкан и евро-зоната, иако се малку
повисоки отколку во новите земји-членки (EЦБ, 2017). Во 2016 година, според регулаторните
барања,17 отпишан е значителен дел од НФК, а во последните три години тие се намалуваат.
По овие случувања, се изготви стратегија за подобро управување со НФК, како и поддршка
на пазарот за продажба на НФК заедно со акциски план според кој се води спроведувањето.
Банкарскиот сектор на Северна Македонија има еден од највисоките стапки на покриеност на
НФК во регионот (ОЕЦД, 2019), што исто така е сигнал за свесност за висок ризик кај банките.

17 Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за управување со кредитен ризик (Службен весник
на Република Македонија бр. 223/15) со која се бара од банките до 30 јуни 2016 година да ги пренесат
сите побарувања што се целосно резервирани повеќе од две години, во вонбилансна ставка. Ова барање
продолжува за нефункционалните побарувања што ги исполнуваат горенаведените критериуми. И покрај
отписот, банките го задржуваат правото да ги наплатат овие побарувања.
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Слика 13: НФК на фирми и домаќинства (процент од вкупниот број)
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Извор: НБРСМ

Структурни предизвици на банкарскиот сектор
Структурните предизвици со кои се соочува банкарскиот сектор (како доминантен извор
на надворешно финансирање за компаниите) може да го нарушат пристапот до финансии.
Структурните слабости на банките, идентификувани со Програмата за проценка на
финансискиот сектор (ППФС, ММФ 2019), се подеднакво важни за билансот на состојба на
НК. Релативно големиот удел на кредитите во странска валута (38 проценти, вклучително и
кредити во денари со валутна клаузула и во странска валута) на незаштитените фирми се
сметаат за индиректен кредитен ризик за банките. Истовремено, тоа може исто така да ги
погоди билансите на состојба на НФК во неповолно сценарио на притисоци за депрецијација.
ППФС утврди голема зависност на банките од кредити со прилагодлива и варијабилна
каматна стапка и висока концентрација на корпоративни клиенти. Големиот удел на кредити
со прилагодлива и варијабилна каматна стапка може да претставува предизвик за фирмите во
случај на висок скок на каматните стапки, иако моменталното опкружување на ниски каматни
стапки е поволно за фирмите. Високата, преовладувачка концентрација на корпоративни
клиенти е показател дека некои банки претпочитаат да позајмуваат на неколку компании,
веројатно поголеми, сметајќи дека ваквото сценарио е со помал ризик.
Регулативата на банките во Северна Македонија е усогласена со Базел III. Капиталните барања
се усогласени со Базел III, при што за кредитите на ММСП важат истите капитални барања како
и за корпоративните кредити. Исто така, банките треба на своите клиенти да им ги предочат
девизните ризици кога вадат кредит во странска валута или во локална валута со девизна
клаузула. Адекватноста на капиталот е над законските барања. Повеќе од една четвртина од
вкупните средства се ликвидни, покривајќи речиси половина од краткорочните обврски. Сето
ова претставува солидна основа за поголема финансиска поддршка на фирмите.
Финансиска писменост
Неколку студии укажуваат на потребата од подобрување на финансиската писменост,
вештините за корпоративно известување и деловно планирање кај македонските компании
и директори како начин за зголемување на пристапот до финансии (ММФ, 2018; ОЕЦД, 2019).
Во Истражувањето за финансиска писменост на С&П, ММСП посочија дека недостатокот
на програми за зајакнување на нивната финансиска писменост, заедно со подготвеноста
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за инвестиции, е главната пречка во нивниот развој.18 Процентот на финансиски писмени
полнолетни лица во Северна Македонија е низок - 21 процент во 2014 година во споредба
со регионалниот просек од 28 (ГФЛЕК, 2015). 19 ОЕЦД (2019) исто така утврди многу ниска
финансиска писменост во Северна Македонија. На скала од 1 до 5, просечната финансиска
писменост е 1,79, што е многу пониско од регионалниот просек од 2,19 (ОЕЦД, 2019). Во
студијата на Европската инвестициска банка (ЕИБ, 2016 година), банките го изразуваат своето
незадоволство од финансиската писменост на нивните потенцијални клиенти од ММСП.
Ниската финансиска писменост го нарушува пристапот до финансиски средства, а исто така
и ја зголемува веројатноста дека ќе се намали прифаќањето на алтернативните инструменти
за финансирање (како што се претприемачкиот капитал, деловните ангели, итн.).
Слика 14: Возрасни што се финансиски писмени во Северна Македонија и земјите од Западен
Балкан (процент од населението), 2014 година
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Извор: Светска банка (Истражување за финансиската писменост на С&П).

Финансиските регулатори во Северна Македонија се согласија да преземат чекори
за подобрување на финансиската писменост на населението, но напорите главно се
сконцентрирани околу училишните програми.
Структурни и институционални показатели на економијата
Некои структурни и институционални индикатори исто така можат да влијаат/создадат
пречки во пристапот до финансиски средства за компаниите. ЕЦБ (2017) ги користи Светските
показатели за владеењето на Светска банка за да ги процени потенцијалните односи
помеѓу институциите и пристапот до финансии. Земјите од Западен Балкан релативно
лошо котираат според показателите за владеењето (како што се контролата на корупцијата,
политичката стабилност, владеењето на правото, итн.) во однос на новите земји-членки и
земјите од еврозоната, што може неповолно да влијае на пристапот до финансиски средства
на макроекономско ниво. На пример, корупцијата и ниското ниво на владеење на правото
може негативно да влијаат на подготвеноста на банките за кредитирање бидејќи во таква
ситуација активирањето на договорниот залог може да биде тешко, скапо и поризично, што
води до високи трошоци за кредитирање со цел да се надополни ризикот. Следствено на тоа,
подобрувањата во структурните показатели и институциите исто така можат да доведат до
напредок во пристапот до финансии за компаниите.
18 Северна Македонија, Профил на мали бизниси, достапно на https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/sites/near/files/sba-fs-2019_north-macedonia.pdf.
19 Истражувањето за финансиска писменост на С&П опфаќа повеќе од 140 земји, испитувајќи го
населението за четири основни финансиски концепти. Повеќе информации се достапни тука: https://
gflec.org/wp-content/uploads/2015/11/3313-Finlit_Report_FINAL-5.11.16.pdf?x47626
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Достапност на небанкарско финансирање
Како што покажува делот IV.3, банкарските кредити доминираат во надворешното финансирање
на компаниите (и ММСП) во Северна Македонија. Во овој дел, се истражува достапноста и
искористеноста на други видови на финансирање (небанкарско финансирање) бидејќи и
тоа е исто така дел од концептот „пристап до финансиски средства“. Неколку меѓународни
компаративни студии покажуваат дека во Северна Македонија небанкарското финансирање
и алтернативните видови на надворешно финансирање на компаниите се на прилично ниско
ниво и недоволно развиени.
Во компаративна перспектива, македонските фирми многу повеќе се потпираат на семејството/
пријателите како извор на финансии (30 проценти), а помалку на внатрешните ресурси /
задржаната заработка (35 проценти) отколку компаниите од ЈИЕ (види Слика 15). Можни
причини за ова се послабите финансиски резултати на македонските компании во однос на
нивните пандани и/или неподготвеноста (ставот) на македонските менаџери и сопственици
да ги обелоденат информациите за компанијата. Трговските кредити и финансирањето преку
акционерски капитал (преку емисија на акции на пазарот на капитал, капитални инвестиции од
страна на институционални инвеститори или приватни пласмани) сочинуваат само 2% и 1% од
вкупното финансирање, соодветно, и се под регионалниот просек. Од друга страна, земањето
кредит од приватни комерцијални банки (35 проценти) и државните банки (6 проценти) е
слично на регионалниот просек (Слика 15).
Слика 15: Структура на финансирање на фирмите во Северна Македонија и земјите од ЈИЕ,
2018*година
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Извор: Истражување на деловното мислење, 2019, СРС, достапно на RCC. https://www.rcc.int/seeds/
results/3/balkan-business-barometer

Актот за мали претпријатија (ОЕЦД, 2019) покажува дека во Северна Македонија недостасуваат
алтернативни извори на финансирање, како што се финансирањето преку акционерски
капитал, деловните ангели и претприемачкиот (ризичен) капитал. Овие показатели се меѓу
најниските од сите земји (види Слика 16). Од друга страна, Северна Македонија релативно
добро стои во мерките поврзани со банкарското финансирање (на пример, одбивање на
апликации за кредит) и во пристапот до јавна финансиска поддршка.
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Слика 16: Сличност на пристапот до финансиски средства за ММСП во Северна Македонија
со ЕУ, 2019 (отстапувањето од ЕУ е мерено со стандардна девијација)
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Истите заклучоци може да се извлечат и кога ќе се спореди Северна Македонија со регионот
на Западен Балкан (види Слика 17). Северна Македонија има подобра законска и регулаторна
рамка, но има слаби перформанси во однос на пристапот до небанкарското финансирање
и претприемачкиот (ризичен капитал). Финансирањето на банките е на ниво на просекот во
регионот.
Слика 17: Компаративна перспектива на пристапот до финансиски средства за ММСП во
Северна Македонија и Западен Балкан и Турција, 2019 година (скала од 1 до 5)
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Постојат неколку извори на јавна финансиска поддршка за ММСП во Северна Македонија. Тие
ја вклучуваат поддршката од: Развојната банка на Северна Македонија, Министерството за
економија (т.е. Агенција за поддршка на претприемништвото) и Фондот за развој на иновации
и технологија. Финансирањето на ММСП по глобалните финансиски кризи е во голема
мера поддржано од Развојната банка на Северна Македонија. Развојната банка е државна
банка основана од владата со цел да го поддржи развојот на македонската економија преку
обезбедување финансии на ММСП и извозно-ориентираните компании. Развојната банка доби
пет кредитни линии од Европската инвестициска банка (ЕИБ) кои беа дистрибуирани преку
деловните банки (вкупно 450 милиони евра). Последниот договор за кредит беше потпишан
кон крајот на 2018 година, за износ од 100 милиони евра и тој сè уште се реализира. 20
Развојната банка, исто така, нуди шема за кредитна гаранција. Шемата почна да функционира
во 2005 година со капитал од 4,2 милиони евра. Во минатото, постоеја двајца приватни
даватели на гаранции, но ја запреа активноста поради малата побарувачка (ЕИБ, 2016).
20 Владата исто така распредели дополнителни финансиски средства во 2020 година, како дел од антикризниот пакет како одговор на пандемијата. Државата обезбеди вкупно 12,6 милиони евра.
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Освен тоа, искористувањето е на многу ниско ниво, со само една активна кредитна линија во
земјата (ОЕЦД, 2019). Фондот за развој на иновации и технологија има за цел подобрување на
пристапот до финансиски средства за развој на иновации и технологија и општо, промоција
на иновациите. Обезбедува средства главно за стартапи (помлади од 6 години).
Освен тоа, Министерството за економија на Северна Македонија подготвува годишни
програми за конкурентност, иновации и претприемништво, финансирани од Централниот
буџет. Крајната цел на оваа програма е подобрување на конкурентноста и капацитетите
за иновативност на компаниите кои се опфатени со оваа мерка. Голем дел од наменските
активности и финансирањето на овие програми се насочени кон ММСП. Програмата за 2020
година (Службен весник бр. 277/2019) е наменета за поддршка на неколку мерки што ќе ја
зајакнат конкурентноста и иновативноста на ММСП, со вкупна финансиска распределба од
приближно 564.000 евра (671.000 евра во 2019 година). Предвидените активности вклучуваат
субвенции за работни трошоци, инвестиции во обртен капитал, подобрување на вредносните
синџири и синџирите на снабдување на компаниите, поддршка на женско претприемништво
итн.
Небанкарското финансирање е исклучително ниско. Тоа е истовремено прашање и на
понуда и на побарувачка. Додека несоодветната регулаторна рамка и високата банкарска
конкуренција ја ограничуваат понудата, побарувачката за некредитни производи останува
генерално потисната поради ниската свест за нивната достапност и/или придобивките
од нив (ЕИБ, 2016). Во 2018 година, кредитите на фирми преку штедилници, компании за
лизинг и финансиски друштва сочинувале 1,1 процент од БДП (ФСР, 2018). Пред глобалните
финансиски кризи, секторот за лизинг беше во пораст (достигнувајќи 3,1 процент од вкупните
финансиски средства во 2008 година), но оттогаш забележува надолен тренд (падна на 0,8
проценти во 2018 година). Во последниот период, се јавуваат некакви знаци на закрепнување.
Најголемиот обем на заостанати договори за лизинг е за НФК (79 проценти), но речиси сите се
за финансирање на возила, а само една компанија за лизинг обезбедува лизинг на опрема. Во
2019 година, финансискиот лизинг беше само 0,44 проценти од БДП (Слика 18).
Иако растот на финансиските компании зема релативно силен замав во последните
години, кредитите за фирми обезбедени од такви компании беа само 0,15 проценти од
БДП во 2019 година (Слика 18). Постојат 22 финансиски друштва во земјата, вклучувајќи
ги и микрофинансиските институции кои обезбедуваат мали кредити до 10.000 евра. Овие
институции исто така обезбедуваат обука заедно со финансиските средства и најчесто
во голема мера ги користат најмалите компании и неформалниот сектор. Кредитите од
штедилниците дадени на НФК изнесувале само 0,3 проценти од БДП во 2018 година.
Слика 18: Кредити од лизинг и финансиски друштва дадени на НФК (процент од БДП)
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Факторингот може да го зголеми обртниот капитал на ММСП и да им го подобри приливот на
пари, на тој начин помагајќи им да го прошират своето работење, да ги прошират своите пазари
и да ја зголемат конкурентноста. Факторингот го нудат повеќето трговски банки во Северна
Македонија, како и компаниите наменети за факторинг. Развојната банка, исто така, нуди услуги
за факторинг (како домашен така и извозен факторинг) (ОЕЦД, 2019). Сепак, искористувањето
на овие услуги е многу мало, делумно поврзано со отсуството на соодветна законска рамка, а
делумно и поради недостаток на информираност за факторингот и придобивките од него (што
е исто така поврзано со ниската финансиска писменост). Во Северна Македонија не постои
посебен закон за факторинг и нема конкретни одредби за факторингот во договорното право.
Само Законот за финансиски институции дава дефиниција за договор за факторинг, иако
одредбите се општи и тесни (се однесуваат само на некои видови факторинг) (ЕБОР, 2018).
ЕБОР поддржа проект за подобрување на правната рамка за факторинг, кој заврши во 2019
година. Неодамна, новиот проект за факторинг на УСАИД започна со финансирање од 700.000
УСД како тригодишна активност со цел да го поддржи растот на ММСП преку зголемување
на користењето на факторинг од нивна страна. Овој проект исто така ќе се фокусира на
регулаторната рамка. Резимирано, потребни се дополнителни напори за унапредување на
факторингот (како дел од секупната финансиска писменост), како и за воспоставување нова
законска рамка.
Веќе извесно време во земјата се достапни приватниот капитал и претприемачкиот (ризичен)
капитал, но инвестициското портфолио е ниско (ЕИБ, 2016). Претприемачкиот капитал во
Северна Македонија е во своите рани фази, дури и под просекот за регионот на Западен
Балкан (Слика 16 ). Развојот на секторот е дел од Стратегијата за иновации 2012-2020 година,
но напредокот е бавен. Севкупно, апетитот на инвеститорите останува на ниско ниво, а
инвестициите во капитал остануваат ограничени (ОЕЦД, 2019). Според Европската мрежа
на бизнис-ангели, во Северна Македонија постојат три локални мрежи на бизнис-ангели, но
инвестициите се занемарливи и по број и по големина.
Во Табела 7 се претставени компаративни податоци за искуството и зачестеноста (или
достапноста) на бизнис-ангелите или неформалното финансирање, според известувањето од
претприемачите во Глобалниот монитор за претприемништво (2019). Како забелешка, според
Европската мрежа на бизнис-ангели, во Северна Македонија исто така има три локални мрежи
за бизнис-ангели, но инвестициите се занемарливи и по број и по големина. 21 Достапноста на
неформалното финансирање (од домашни, другари и дудуци или таканаречените Три Д22) може
да ја намали потребата за формално надворешно финансирање, вклучително и банкарски
кредити, во случај таквото финансирање да биде попогодно (може да се каже дека нема
бирократија, нема потреба од документација, процесот на „одобрување“ е пократок итн.) и/или
поевтино. Податоците покажуваат дека постои речиси еднакво присуство или достапност на
бизнис-ангели во земјите со кои се врши споредбата, освен во Латвија, каде што е релативно
пошироко распространето. Сепак, од друга страна, постојат големи разлики во однос на
просечната сума на пари обезбедени или позајмени од деловните ангели. Овие суми се многу
поголеми во Грција, Словенија и Латвија, умерени во Северна Македонија и многу ниски
во Хрватска. Сепак, достапноста е прилично мала за да ја ограничи потребата за формално
финансирање на компаниите.

21 http://www.eban.org/
22 Family, friends and fools – the 3Fs на англиски – заб. на прев.
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Табела 7. Постоењето на „Бизнис-ангели“ во Македонија, Хрватска, Грција, Латвија и
Словенија, 2019

Бизнис-ангели
Дали во изминатите три години лично
сте обезбедиле средства за нов
бизнис кој го започнал некој друг, со
исклучок на било какви купувања на
акции или заеднички фондови? (како
процент од населението на возраст
од 18-64 години што обезбедило
средства за нов бизнис во изминатите
3 години, без акции и фондови)
Приближно колку, вкупно, лично сте
им дале на овие бизнис стартапи
во изминатите три години, без да
ги пресметувате инвестициите во
било какви јавно тргувани акции или
заеднички фондови (просечно во УСД)

МК

ХР

ГР

ЛВ

СЛ

5.4
проценти

5.4

5.3

5.4

проценти

проценти

6.9
проценти

проценти

8,214

512

25,657

16,246

23,566

УСД

УСД

УСД

УСД

УСД

Извор: Необјавени податоци, интерна анализа на необработените податоци на ГЕМ 2019.

Друг алтернативен начин за финансирање на работењето на компаниите е преку должнички
инструменти од сродни компании (матични компании). И покрај тоа што точните податоци за тоа
не се достапни во детали, еден приближен, индиректен начин да се одредат се должничките
инструменти претставени во Билансот на плаќање (БП) во категоријата - Странски директни
инвестиции (должнички инструменти). Врз основа на прирачникот БП на Меѓународниот
монетарен фонд (ММФ), кредитот што се добива од матичната компанија се смета за странска
директна инвестиција (зголемување на облигациите). Слика 19 ги покажува

неодамнешните
случувања и можеме да видиме дека странските компании во Северна Македонија прилично
често користат кредити од матичните компании како извор на надворешно финансирање
(негативен знак значи прилив). Всушност, во Белата книга на Советот на странски инвеститори
во Северна Македонија, тие тврдат дека финансиските институции во Северна Македонија23,
сè уште не се развиени (мислејќи на банките и осигурувањето) и не се конкурентни според
трошоците во споредба со финансискиот систем во нивните матични земји што е веројатно
причината зошто тие преминуваат кон финансирање од матичните компании. Ова главно важи
за големите компании, лоцирани во технолошките индустриски развојни зони.
Слика 19: Должнички инструменти на СДИ во Северна Македонија
150,00

126,16
79,69

100,00

43,26

50,00
0,00
-50,00

5,2
2018q1

2018q2

2018q3

2018q4

2019q1

2019q2

2020q3

2020q4

-42,93

-100,00
-150,00
-200,00

-126,5

-135,86

-169,82

Извор: НБРСМ
23 Достапно на: http://www.mchamber.mk/upload/White%20Book%202018%20pdf.pdf.
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5. ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ
5.1 Заклучоци
Целта на дадениов документ е да ги идентификува главните причини зошто пристапот до
финансии останува клучен предизвик за компаниите во Северна Македонија, особено за
микро, малите и средните претпријатија (ММСП). Овој извештај ги резимира постојните
сознанија, литература и официјални податоци за пречките во пристапот кон финансиски
средства во Северна Македонија, при што секогаш кога тоа е можно, додава компаративна
перспектива со регионот на Западен Балкан и земјите од ЕУ. Извештајот прво ги испитува
карактеристиките на ММСП во Северна Македонија. Потоа ја истражува големината и
длабочината на финансискиот систем и финансиското посредување во Северна Македонија.
Врши анализа на кредитната активност, активата на финансиските институции, главните
индикатори за финансиска стабилност, а прави и извесни споредби со развиените земји. Исто
така, воочува одредени структурни слабости на финансискиот систем и на корпорациите
што може да го попречат продлабочувањето на финансиското посредување. Дел IV ги
испитува достапните информации и студии за пристап до финансиски средства во Северна
Македонија од три перспективи: i) макроекономски, структурни и банкарски показатели, ii)
ставови на компаниите и компаративна меѓународна перспектива и iii) пречки во пристапот до
финансиски средства.
Анализата на македонскиот корпоративен сектор покажува дека ММСП играат суштинска улога
и се многу важни за економијата, како и дека структурата на ММСП во Северна Македонија е
слична со таа во земјите од Европската Унија. Во Северна Македонија, повеќе од 99 проценти
од сите компании се ММСП, кои обезбедуваат 75 проценти од вкупните работни места во
земјата. Владата треба да остане посветена на континуираното подобрување на деловното
опкружување за ММСП, со фокус на пристапот до финансиски средства. Напредокот на ова
поле во моментов се проценува преку Актот за мали претпријатија (АМП) на ОЕЦД (2019), и ќе
претставува прашање од интерес во текот на процесот на преговори.
Студијата открива дека финансискиот систем во Северна Македонија е солиден, иако сè
уште е недоволно развиен. Во него доминираат банките, кои имаат високо учество како во
вкупните средства на финансискиот сектор, така и во финансиското посредување. Нешто над
третина од сите компании користат некаков банкарски кредит како форма на надворешно
финансирање. Кредитирањето на приватниот сектор (50 проценти од БДП) е сè уште на
ниско ниво во меѓународна споредба, особено во однос на развиените земји на ЕУ. Банките
се доминантни во севкупната кредитна активност, со вкупено кредитирање кон приватниот
сектор од 48,8 проценти од БДП.
Студијата утврдува дека пристапот до финансии е една од поголемите пречки за бизнисите,
но не и најголема. Пречките за пристап до финансиски средства се поголеми кај малите
и средни компании во однос на големите. Во текот на последните пет години, околу 36
проценти од македонските фирми позајмиле од банките, додека остатанатите во голема
мера зависат од внатрешните ресурси/задржаната заработка и семејството/пријателите како
извор на финансиски средства. Земањето кредит од Развојната банка е релативно важно,
додека трговските кредити и капиталното финансирање се од релативно мало значење.
Финансирањето од задржана заработка е исклучително мало во споредба со фирмите
пандани од регионот на ЕЦА. Кај македонските фирми има поголема веројатност да користат
кредити од банка за финансирање на обртен капитал и инвестиции отколку кај фирмите во
регионот на ЕЦА и светскиот просек. Една разлика што се забележува дека постои помеѓу
македонските компании и компаниите во регионот на ЕЦА е распространетото користење на
кредити од банките за финансирање на обртните средства и помалата зависност од кредити
од/до добавувачи/потрошувачи кај македонските компании.
Главните пречки во пристапот до финансиски средства од страната на побарувачка (врз
основа на она што е идентификувано од македонски банки) се:
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–– Лошата финансиска писменост на ММСП
–– Лошото корпоратвно известување (исто така и ниското ниво на користење на
надворешна ревизија) и слабите вештини за деловно планирање и познавања на ММСП
–– Неподготвеност на компаниите да откриваат и споделуваат деловни информации
–– Перципирана недоволна профитабилност и несоодветна кредитна историја
–– Слаба информиранот за алтернативните инструмени и опции за надворешно
финансирање како претприемачки (ризичен) каптал, бизнис-ангели, итн.
Од перспектива на компаниите, главните пречки во пристапот до финансиски средства се:
––
––
––
––
––

Високите каматни стапки
Барањата за висок договорен залог
Долги и сложени административни постапки
Голем отпор кон ризици кај банките
Немање корисни и развиени извори на алтернативно финансирање, како капиталното
финансирање, бизнис-ангелите и претприемачкиот (ризичниот) капитал

5.2 Препораки
Врз основа на анализата и идентификуваните слабости во пристапот до финансиски
средства, ги идентификуваме следниве препораки за ублажување на пречките во пристапот
до финансиски средства:
Регулаторите

а) Да се размисли за преглед на постојната шема за кредитни гаранции на
Развојната банка со цел да се олабави притисокот врз ММСП за да обезбедат
залог
И покрај достапноста на шемата за кредитна гаранција, искористеноста е многу мала. Шемата
за кредитна гаранција исто така може да им помогне на компаниите да ги исполнат барањата
за залог и да го ублажат проблемот со недоволниот залог. Најсоодветна опција може да
биде ревитализирањето на постојната шема на кредитни гаранции за Развојната банка, што е
истовремено една од целите на Националната стратегија за конкурентност од 2016 до 2020
година.

б) Преземање мерки за поддршка на продлабочувањето на финансиското
посредување и вклучување
Длабочината на финансиското посредување во Северна Македонија е релативно ниска.
Зголемувањето на длабочината ќе бара активности како од страната на понудата, така и од
страната на побарувачката. Можни решенија се: i) подобрување на рамката за неликвидност
и права на доверители, во комбинација со ii) поддршка за деловно планирање на ММСП (ќе
се навратиме на ова подолу). Поопшто земено Меѓународните стандарди за финансиско
известување за деловните субјекти треба да се надградат за да овозможат подобри прегледи
на кредитниот ризик и транспарентноста на пазарот. Воспоставувањето на сеопфатна
регулаторна рамка за финансиска заштита на потрошувачите ќе помогне во разрешавањето
на неправедните деловните практики и ќе ја зголеми довербата во користењето финансиски
услуги.

в) Подобрување на пристапот до регистрите за хартии од вредност над
подвижни средства
Системот треба да обезбеди интернет-пристап до регистарот и лесна достапност. Треба
да обезбеди веродостојни и ажурирани информации за да се поттикне кредитирањето врз
основа на таквиот тип на залог. Ова може да помогне да се разреши една од пречките во
пристапот до финансиски средства, т.е. барањето за залог.
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г) Изготвување конкретна правна рамка за факторинг
Факторингот може да го зголеми обртниот капитал на ММСП и да го подобри нивниот
прилив на готовина. Иако понудата на факторинг е релативно добра со мноштво финансиски
институции кои го нудат овој производ, искористеноста е многу мала. Ниската искористеност
на факторингот е резултат на немањето соодветна правна рамка, како и немањето познавања
или знаења за овој финансиски инструмент. Неколку проекти, вклучително и тековен проект
на УСАИД, се обидуваат да воспостават добра квалитетна правна рамка за факторинг, но
процесот е сè уште во тек. Следствено, ова исто така треба да биде во фокусот на владините
институции (во партнерство со давателите и потенцијалните корисници на факторинг) за
претстојниот период. Свеста и знаењето за факторингот ќе бидат адресирани со мерките
предложени погоре (обука за финансиска писменост и подигнување на свеста за достапните
финансиски инструменти).

д) Олеснување на законските барања и постапките за основање и работење на
финансиските институции кои нудат алтернативни финансиски инструменти
Користењето на алтернативни инструменти за финансирање во Северна Македонија е многу
ниско од споредбена гледна точка, што исто така дополнително го влошува ограничениот
пристап до финансии. Лизингот е еден таков пример, како и факторингот, бизнис-ангелите,
итн. Финансиските институции кои обезбедуваат алтернативни финансиски инструменти, исто
така се соочуваат со голема конкуренција од банките. Одговорните владини институции треба
да ги земат предвид можните промени во регулативата за да се намалат законските барања
и постапките за основање и работење на финансиските институции, користејќи примери од
најдобрите практики на земјите во подем (главно, новите земји-членки на ЕУ). Ова исто така
го вклучува секторот/компаниите од финтех (финансиска технологија), кои сè уште се во фаза
на зародиш.

ѓ) Понатамошно подобрување на главните структурни слабости на банките
Регулаторите (главно Министерството за финансии) треба да соработуваат со Народната
банка на Република Северна Македонија за да се подобрат некои од најголемите структурни
слабости на банките, како што се: i) индиректните кредитни ризици поради големите девизна
изложеност кон потенцијално незаштитени должници, ii) голема зависност од кредити со
прилагодлива и варијабилна каматна стапка, како и iii) високи концентрации на корпоративно
портфолио. Ова треба да биде долгорочна цел, но е и едно од главните постигнувања на патот
кон развиен и реномиран банкарски сектор.
ММСП

а) Советодавни услуги на ММСП за финансиска писменост, корпоративно
известување и деловно планирање
Националните и меѓународните студии откриваат дека финансиската писменост на
населението воопшто, а и на претставниците на ММСП е многу мала. Иако постојат некои
програми и напори за подобрување на финансиската писменост, тие главно се насочено
кон деца на училишна возраст и адолесценти. Ниската финансиска писменост го нарушува
пристапот до финансиски средства (главно кредити од банки), но исто така и го намалува
искористувањето на алтернативните финансиски инструменти како што се бизнис-ангелите,
претприемачкиот (ризичниот) капитал, итн. Зголемената финансиска писменост исто така може
да доведе до продлабочување на финансиското посредување. Оваа мерка може да се води
или преку организациите на работодавачи (што може да доведе до поголема искористеност)
или од некоја владина институција (како што е Развојната банка на Северна Македонија или
Агенцијата за поддршка на претприемништвото). Може да се изготви програма за обуки која
ќе се состои од неколку модули и да се спроведе со ММСП.
Студијата исто така доаѓа до сознание дека има простор за подобрување на вештините за
корпоративно известување и деловно планирање кај македонските компании и директори,

34

Пречки во пристапот до финансиски средства за ММСП во Северна Македонија
- преглед на постојните податоци и сознанија

што исто така може позитивно да влијае на пристапот до финансии. Иако овие теми и полиња
за подобрување се еднакво релевантни, предлагањето активности и мерки за подобрување е
надвор од доменот на овој извештај. Сепак, корпоративното известување може да се вклучи
во програмата за финансиска писменост. Надворешната ревизија докажано ги намалува
пречките за пристап до финансии кај ММСП. Бидејќи компаниите донекаде имаат отпор кон
ангажирање надворешна ревизија, владата може да изготви одредени програми или субвенции
за да ги мотивира и да им даде поддршка на компаниите да извршат надворешна ревизија.

б) Да се зголеми свеста за различните инструменти за финансирање
Оваа мерка е поврзана со финансиската писменост, но е од повеќе информативна природа.
Подобрувањето на протокот на информации за достапните финансиски инструменти до
ММСП може да доведе до поголема побарувачка и преземање на небанкарско финансирање.
Ова може да се постигне преку нова или постојна централизирана онлајн платформа (https:
/konkurentnost.mk е пример за второто). Платформата може да искомбинира i) информации
за достапните видови на финансиски инструменти и ii) едукативна компонента каде што
сопствениците/менаџерите на ММСП може да научат повеќе за тоа кој би бил најсоодветен
вид инструмент за нивниот конкретен случај или потреба. Ова треба да биде иницијатива
предводена од работодавачите за да се обезбеди одржливост и искористеност, иако може
да биде поддржана од владините институции (како што се Министерството за економија и
Министерството за финансии) и меѓународни донатори.
Банки

а) Подобрување на вештините на банките за проценка на ММСП
Во извештајот се тврди дека проценката на ризикот на компаниите е тешка како резултат на
недоволните, а понекогаш и несигурни информации поднесени од компаниите, како и високата
неформалност во земјата. Ова го зголемува ризикот и трошоците за позајмување на банките.
Следствено на тоа, постои простор за подобрување на вештините на вработените во банката
за проценка на ММСП. Македонската банкарска асоцијација може да биде најсоодветната
институција за изготвување и спроведување на таква обука.

б) Поедноставување на процесот на апликации за кредит и нивно одобрување
Студијата покажува дека еден од главните проблеми во пристапот до финансии (кога станува
збор за банкарски кредити) е долгата и сложена постапка за апликација и одобрување на
кредит. Тука спаѓа и неопходната обемна документација (според компаниите), како и фактот
дека постапката не може да биде целосно завршена по електронски пат. Може да се започне
дијалог помеѓу претставници на ММСП и претставници на македонски банки (или Македонската
банкарска асоцијација) за да се бараат опции за рационализирање на постапката за вадење
кредит. Министерството за финансии исто така треба да биде вклучено во процесот.
Банките, исто така, можат да ги преиспитаат барањата што им ги поставуваат на ММСП во
однос на изминатото работење и показателите за идно работење (како што се барање за
зголемување на продажбата или извозот за x проценти, или одржување ист број на вработени,
итн. кои понекогаш ги обесхрабруваат фирмите со добри инвестициски проекти и модерните
компании насочени кон технологија).

в) Барање опции за дополнително намалување на каматните стапки
Каматните стапки се рангирани како една од главните пречки за поголема побарувачка
за кредити од страна на компаниите во Северна Македонија. И покрај континуираното
намалување на каматните стапки, каматниот распон сè уште е релативно висок. Иако
политиката за каматни стапки е предмет на внатрешното работење на банките, и исто така
подлежи на пазарната конкуренција, има простор за намалување на каматните стапки.
Особено доколку се подобри делотворноста на банките и/или се подобри корпоративното
известување и деловното планирање на компаниите, ќе се отвори простор за понатамошно
намалување на каматните стапки.
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Долгорочни
Извештајот открива дека некои структурни индикатори и институции (согледано во поширока
смисла) може исто така да се сметаат за пречки во пристапот до финансиски средства. Овие,
меѓу другото, ги подразбираат корупцијата и владеењето на правото: високата корупција и/или
лошото владеење на правото ги зголемуваат трошоците за кредитирање (и ризикот) што потоа
кај банките се преточува во помала подговеност да кредитираат и/или повисоки трошоци при
давањето кредити. Оттука произлегува дека како што земјата најверојатно ќе напредува во
борбата со корупцијата, и паралелно ќе го зајакнува владеењето на правото, ќе ја намалува
неформалноста и слично, пристапот до финансиски средства и вкупното кредитирање ќе се
зголеми.
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АНЕКС 1 НАЦИОНАЛНА ДЕФИНИЦИЈА НА МАЛИТЕ И СРЕДНИ
ПРЕТПРИЈАТИЈА
Малите и средните претпријатија (МСП) се дефинирани во препораката на ЕУ 2003/361.
Главните фактори кои одредуваат дали едно претпријатие е МСП се:
 број на вработени
 промет или вкупен биланс на состојба
Табела A1: Дефиниции за ММСП
Број на вработени
Категорија на
компанија

Вкупен биланс на
состојба

Обрт

ЕУ

МК

ЕУ

МК

ЕУ

МК

Средна

50 < 250

50 < 250

≤ € 50 м

≤ € 10 м

≤ € 43 м

≤ € 11 м

Мала

10 < 50

10 < 50

2 ≤ € 10 м

≤€2м

2≤ € 10 м

≤€2м

Микро

< 10

< 10

≤€2м

≤0,05 м

≤€2м

≤0,05 м

Извор: ГД Внатрешен пазар и Министерство за економија (2018): Национална стратегија за МСП
(2018-2023) и македонскиот Закон за трговски друштва

Табелата А1 покажува дека постои разлика помеѓу европската и македонската дефиниција
за мали и средни претпријатија. Додека критериумите за бројот на вработените се исти,
постојат разлики во критериумите поврзани со прометот и билансот на состојба (праговите
се повисоки во европската дефиниција во сите три групи за големина на компанијата). Во
моментов, Министерството за економија подготвува нов Закон за мали и средни претпријатија,
при што во план е дефиницијата да се усогласи со европската.
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АНЕКС 2 ВКУПНИ СРЕДСТВА СПОРЕД ВИД НА ФИНАНСИСКА
ИНСТИТУЦИЈА
Табела A2: Вкупни средства (актива), број и учество во вкупните средства и БДП на
финансиските институции во Северна Македонија во 2018 година
Вкупни
средства
(мил. денари)

Број

Процент од
вкупните
средства

Процент
од БДП

Депозитарни финансиски институции

505.517

17

82,9

76,8

Банки

503.469

15

82,5

76,5

2.048

2

0,3

0,3

Недепозитарни финансиски институции

104.392

126

17,1

15,9

Осигурителни компании

21.369

16

3,5

3,2

Осигурителни друштва за неживотно
осигурување

14.275

11

2,3

2,2

Осигурителни друштва за животно
осигурување

7.094

5

1,2

1,1

Брокери за осигурување

1.531

35

0,3

0,2

141

11

0,02

0,02

Компании за лизинг

4.923

7

0,8

0,7

Пензиски фондови

65.941

4

10,8

10,0

Задолжителни пензиски фондови

64.386

2

10,6

9,8

Доброволни пензиски фондови

1.555

2

0,3

0,2

Компании за управување со пензиски
фондови

1.115

2

0,2

0,2

141

5

0,02

0,02

6.378

15

1,0

1,0

Компании за управување со инвестициски
фондови

149

5

0,02

0,02

Компании за управување со приватни
капитални фондови

n.a

n.a

n.a

n.a

Финансиски друштва (вклучително и
микрофинансирање)

2.707

22

0,4

0,4

609.912

143

100,0

92,7

Штедилници

Агенти за осигурување

Брокерски куќи
Инвестициски фондови

ВКУПНО

Извор: Извештај за финансиска стабилност 2018, Народна банка на Република Северна Македонија
(НБРСМ)
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