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Политичката 
ситуација 
ни го намали

“аПетитот  
  за ризик”

Можете да очекувате едно: ќе бидеме 
тука за заедницата и за клиентите, и 
во добри и во не толку добри времиња 
затоа што сакаме долгорочно да 
растеме и да се развиваме со нив. тоа 
го имаме потврдено повеќе пати во 
нашата 190-годишна историја и во 
ситуации кои биле многу потешки од 
денешната во Македонија.

 далбоков:  Ќе продолжИМе да нудИМе поволнИ опцИИ за фИнансИрање во денарИ за нашИте клИентИ
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со какви резултати шпаркасе XX
банка Македонија ја заврши 
изминатата 2015 година? на што се 
должат тие?

Во 2015 година, за прв пат од изминатите 
години, постигнавме солиден раст во 
работењето со клиентите. Кредитите на 
населението ги зголемивме за преку 25%. 
Во кредитирањето на правните лица 
не забележавме раст, но значително ја 
подобривме структурата на портфолиото и 
заменивме голем број на нефункционални 
кредити со пласмани кон бонитетни 
клиенти. Потврда за нашата стабилност и 
балансирана стратегија е и зголемувањето 
на депозитите на клиентите од преку 25%. 
Со вкупна актива од 284 милиони евра 
(+8,8%) веќе го триплиравме нето профитот 
на 1 милион евра. Така да, во најголем дел 
од сегментите на работењето забележавме 
позитивни трендови и резултати. Тоа е 
последица на добро извршените „домашни 
задачи” и на внатрешното зајакнување 
на Банката: го подобривме квалитетот на 
нашата организација, ги унапредивме 
процесите и технолошките капацитети и – 
најважно од сè – значително ја зголемивме 
нашата посветеност кон клиентите! 

кои се проценките за годинава? XX
каква година очекува шпаркасе 
банка Македонија, со оглед на 
неизвесноста во која работеа 
македонските компании и банки 
изминатиов период?

Ќе продолжиме со позитивниот развој на 
Шпаркасе Банка Македонија со цел да го 
задржиме континуитетот во подобрува-
њето на квалитетот на нашите услуги, а 
како резултат на тоа да го зголемуваме 
и пазарното учество и профитабилноста 
на Банката. За жал, сегашната ситуација 
е особено неповолна за поамбициозни 
планови за развој. Не би кажал дека 
оваа година е „отпишана” за нас, бидејќи 
кога е потребна стабилност и сигурност, 
Шпаркасе е вистинскиот избор. Меѓутоа, ги 
корегиравме проценките на реалниот здрав 
потенцијал за кредитен раст на пазарот, но 
за жал таа корекција беше надолна.

неодамна народната банка на XX
Македонија ја зголеми каматната 
стапка на благајничките записи во 

услови на засилени притисоци врз 
денарот и повлекување на депозити 
од банкарскиот сектор? како оваа 
одлука ќе се одрази врз деловните 
одлуки и потези на шпаркасе банка 
Македонија?

Во сегашното монетарно опкружување 
на „хипер-ниски” каматни стапки во 
Европа, а и во регионот, зголемувањето 
на референтната каматна стапка во 
Македонија е добра вест, пред сè за 
штедењето во денари. Мислам дека со 
својата професионалност и резултати 
Народна Банка на Република Македонија 
има кредибилитет пред стручната и 
широката јавност како гарант за стабилниот 
курс на денарот наспрема еврото. 
Во Шпаркасе Банка Македонија ја 
чувствуваме таа доверба кон домашната 
валута, а и во нашата банка, преку стабилен 
структурен вишок на ликвидност во денари. 
Затоа ќе продолжиме да нудиме поволни 
опции за финансирање во денари за 
нашите клиенти – значи добри вести од нас 
и за барателите на кредити во домашна 
валута.

како сложената политичка XX
ситуација во Македонија се 
одразува врз работењето на 
вашата банка? дали се соочивте со 
повлекување на депозити и каква е 
ликвидноста на банката?

Политичката ситуација ни го намали 
„апетитот за ризик” во врска со нашите 
планови за понатамошна експанзија во 
Македонија. Тоа се уште не значи дека 
ја менуваме стратегијата за континуиран 
раст, меѓутоа сега пристапот е уште повеќе 
селективен. Искрено, се надевам дека бргу ќе 
се направат услови за нормално работење 
на една легитимна и професионална влада, 
која ќе го продолжи патот кон економска 
и политичка интеграција на државата со 
Европската Унија. 
Македонија досега имаше добар успех во 
привлекувањето на странски инвестиции од 
Европа. Ќе биде многу жално и неповолно 
за развојот на земјата, ако овој позитивен 
тренд застане. Нашите депозити од 
клиентите се стабилни и ликвидноста на 
Банката е значително повисока од колку 
што сакаме.

шпаркасе банка беше една XX
од првите банки која го воведе 
проектното финансирање во 
Македонија. какви се досегашните 
резултати и кои проекти ги има 
досега поддржано банката?

Досега имаме финансирано околу десетина 

проекти во вкупен износ од преку 20 милиони 
евра, пред сè во енергетскиот сектор (мали 
хидро електрани) и градежништвото. Горд 
сум дека со нашата поддршка се реализира 
и првата биогасна електрана во Македонија: 
за овoј проект допринесовме не само со 
поволна финансиска структура, туку и со 
стручната експертиза и советувања околу 
најдобрите решенија за инвестицијата. Исто 
така, сакам да потенцирам дека нашата 
специјалност е финансирање на проекти за 
изградба на мали хидро-централи за кои 
што имаме најголемо искуство и практично 
знаење и се наша конкурентска предност 
пред останатите банки. 
Нашата кредитна технологија и систем ни 
овозможува правилно структурирање на 
овие инвестиции и придонесува за успешна 
реализација на проектот. 
Се надевам дека во иднина ќе поддржиме 
уште повеќе проекти, за што гледам 
добар потенцијал пред сè во енергетскиот 
сектор.

како се одвива кредитирањето на XX
фирмите и какви се проценките за 
следниот период? дали Македонија 
има добри и здрави фирми и 
проекти кои би ги кредитирале, од 
кои индустрии?

Во Македонија постои едно „јадро” од 
квалитетни, професионални и успешни 
фирми, кои се лидери во своите индустрии. 
Драго ми е дека поголемиот дел од нив 
веќе имаат некоја форма на соработка со 
Шпаркасе Банка Македонија. Меѓутоа, за 
позначително зголемување на економскиот 
раст и вработеноста во земјата, потребен е 
уште поголем и поуспешен корпоративен 
сектор, пред сè во сегментот на средни 
претпријатија со извозна ориентација. 
Имаме ресурси, експертиза и желба да ги 
поддржиме успешните фирми во Македонија. 
Гледам добар потенцијал во секторите од 
областа на енергетиката, земјоделието и 
производството на храна, трговијата на 
мало, информатиката и телекомуникациите, 
како и инфраструктурните проекти. 

кои се клучните критериуми за XX
кредитирање во шпаркасе банка?

Нашите критериуми за финансирање 
се одраз на „нормите на финансиската 
индустрија” во Западна Европа. Пред сè 
е важно компанијата да генерира ста-
билен паричен тек („cash flow”) со своето 
работење, како примарен извор за враќање 
на кредитот, доволен сопствен капитал, 
добра профитабилност и ниска до умерена 
задолженост како важни финансиски 
показатели, а потоа и професионалноста 
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за поголем економски раст е потребен 
поголем и поуспешен корпоративен сектор

во Македонија постои едно „јадро” од квалитетни, професионални и 
успешни фирми, кои се лидери во своите индустрии. драго ми е дека 
поголемиот дел од нив веќе имаат некоја форма на соработка со 

шпаркасе банка Македонија. Меѓутоа, за позначително зголемување на 
економскиот раст и вработеноста во земјата, потребен е уште поголем 
и поуспешен корпоративен сектор, пред сè во сегментот на средни 
претпријатија со извозна ориентација. 
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депозитите 
на клиентите 
се стабилни и 
ликвидноста 
на банката е 
значително повисока 
од колку што сакаме.

и сериозноста на менаџментот, како и 
конкурентската позиција во индустријата, 
кои се важни „soft facts”. Во нашата филозо-
фија на финансирање настојуваме да 
развиеме ниво на еспертиза, со која добро 
ја разбираме индустријата, потребите и 
„финансиската крвна слика” на клиентите. 
Така може да понудиме најадекватни 
решенија за стабилна и долгорочна 
соработка. Понекогаш клиентите имаат 
различна претстава за тоа каков кредит 
е за нив „најдобар” (на пример, кога е во 
прашање рок и модалитет на враќање), а 
со тоа несвесно го зголемуваат структурниот 
финансиски ризик во своите биланси. 
Во вакви ситуации, настојуваме да објас-
ниме зошто нудиме и бараме поразлична 
структура. Често пати успеваме во тоа, 
понекогаш не, но во секој случај усовр-
шувањето на финансиското знаење на 
клиентите е важен дел во нашиот модел 
на работење.

кои следни потези и производи XX
може да се очекуваат од шпаркасе 
банка во следниот период?

И понатаму ќе ја зајакнуваме нашата 
позиција во сегментот на работењето со 
населението: неодамна отворивме нова 
експозитура во Виница, во време кога многу 
банки во регионот ги намалуваат своите 
мрежи и ја воведовме првата картичка за 
бесконтактно плаќање во Македонија. За 
нашите корпоративни клиенти развиваме 
атрактивни финансиски решенија (соод-
ветна комбинација на краткорочни и 
долгорочни финансирања, добра услуга 
за домашниот и меѓународниот платен 
промет, девизно и документарно работење). 
Нудиме единствена предност на Ерсте и 
Шпаркасе Групацијата, која се базира на 
нашата водечка позиција во регионот на 
Централна и Југоисточна Европа, имаме 
атрактивни опции за плаќање во нашата 
мрежа, а за корпоративните клиенти кои 
се активни во регионот, исто така, имаме 
преференцијална услуга за отворање на 
сметки и кредитирање со некоја друга 
членка од нашата Групација. 
Во секој случај, кога е Шпаркасе во прашање 
можете да очекувате едно: ќе бидеме тука за 
заедницата и за клиентите, и во добри и во 
не толку добри времиња затоа што сакаме 
долгорочно да растеме и да се развиваме со 
нив. Тоа го имаме потврдено повеќе пати во 
нашата 190-годишна историја и во ситуации 
кои биле многу потешки од денешната во 
Македонија. nnn


