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К
ако заврши минатата година за 
Стопанска банка и какви ви се 
очекувањата за годинава? 
Во 2011 година, Стопанска банка 
а.д. – Скопје продолжи како и 
претходните години, со одлични 
резултати во работењето, 

постигнувајќи го балансираниот раст во 
своите деловни активности (во делот на 
корпоративното работење и работата со 
населението) и одржа високо ниво на квалитет 
на кредитното портфолио. Профитабилноста 
на банката достигна нето-профит од повеќе 
од 10 милиони евра, вкупната актива надмина 
1,1 милијарда и капиталот на банката останува 
највисок во државата и гарантира коефициент 
на адекватност на капитал од речиси 18%. Со 
овие резултати, Стопанска банка продолжува 
да биде стабилен и доверлив финансиски 
партнер во државата.
Очигледно 2012 ќе биде година со многу 
предизвици, не само за домашната економија, 
туку и за европската економија генерално. 
Сепак, Стопанска банка имајќи ја предвид 
најголемата ликвидност и најголемата 
капитална сила во земјата, останува одлично 
позиционирана во оваа средина да може 
ефикасно да се справи со сите евентуални 
неповолни околности и успешно да го 
реализира својот бизнис-план. Со успешно 
реализираниот деловен план за првиот квартал 
од оваа година и постигнатиот профит во износ 
од 4,4 милиони евра, што е за 30% повеќе од 
соодветниот период минатата година, убеден 
сум дека ќе продолжиме успешно и до крајот 
на 2012 година.

Постои ли опасност за влијанија од грчката  �
криза врз работењето на Стопанска 
банка во земјава, со оглед на тоа што 
Националната банка на Грција (НБГ) е 
главен акционер?

Интензивирањето на должничката криза во 

втората половина од 2011 година го загрози 
глобалното заздравување со зголемување 
на ранливоста и притисокот врз еврозоната. 
Меѓутоа, и покрај негативните глобални 
трендови во индустријата на финансиски 
услуги, Стопанска банка а.д. – Скопје остана 
одлично капитализирана банка, со висока 
ликвидност и избалансирана финансиска 
структура составена исклучиво од домашни 
депозити. Банката нема никаква изложеност 
кон ризични државни обврзници и поради 
тоа не е изложена на потенцијален негативен 
ефект од должничката криза. Неодамнешниот 
стрес-тест, кој беше изведен под многу 
строги критериуми, докажа дека банката 
е стабилна, адекватно капитализирана, со 
висока ликвидност, со прудентни политики за 
управување со ризик и без никаква изложеност 
кон проблематичните средства. Сите ризици 
се соодветно управувани од страна на банката, 
а капиталната сила и резервите се повеќе 
од адекватни за да може да апсорбираат 
потенцијална загуба од кредитното портфолио. 
Исто така, вредно е да се спомене дека 
Стопанска банка е финансиски независна 
од Националната банка на Грција, а НБГ 
ја поддржува Стопанска банка преку 
обезбедување оперативна поддршка со цел 
да се постигне поголема профитабилност. 
Доказ за тоа е и фактот што континуирано во 
последните години НБГ како главен акционер 
на акционерските собранија одлучува да ја 
капитализира целокупната добивка и со тоа 
да ја зголеми капиталната сила на Стопанска 
банка. Таа одлука беше донесена и на 
Собранието на акционери кое се одржа во 
петокот. 

Како ги оценувате новите мерки што  �
ги донесе Народната банка. Колку 
тие ќе влијаат врз зголемување на 
кредитирањето? 

Неодамнешните промени во монетарната 

политика се јасен сигнал дека НБРМ е уверена 
дека најлошото од финансиската криза е зад 
нас. Од тој аспект, очигледно сите банки ќе ги 
следат новите мерки на централната банка и ќе 
ги направат соодветните корекции на нивните 
каматни стапки.
Стопанска банка а.д. – Скопје ги поседува сите 
неопходни алатки, адекватна ликвидност, 
прудентен оперативен модел, ресурси и 
знаење потребни да се понуди континуирана 
финансиска поддршка на компаниите и 
физичките лица кои имаат здрави, одржливи 
проекти и со тоа истовремено да ја одржи 
својата лидерска позиција на пазарот. 
Банката подготви план за одржлив раст на 
кредитирањето во 2012 година за населението 
и за компаниите и истиот успешно го 
спроведува, што е докажано преку резултатите 
од првиот квартал.

Каков е потенцијалот за кредитирање на  �
компаниите во земјава? Има ли доволно 
добри проекти и од што зависи тоа? Како 
оди наплатата на кредитите во време 
на криза, растат ли лошите кредити и 
вредноста на имотот запленет поради 
активирање на хипотеките?

Стапката на нефункционални кредити на 
Стопанска банка е под просекот на банкарскиот 
сектор, па дури и ниска во однос на 
стандардите во Европската унија што е доказ 
дека процесите за управување со кредитниот 
ризик се повеќе од успешни. 
Нашиот процес за наплата најмногу се 
фокусира на раната наплата, што ги спречува 
проблемите во рана фаза и овозможува да 
не биде потребно активирање на извршните 
постапки. Во исто време, банката постојано 
нуди поддршка на клиентите кои се соочуваат 
со проблем во сервисирањето на кредитите 
преку понуда на пакети за репрограмирање, 
односно реструктурирање на обврските. Од тој 
аспект, бројот на активирани хипотеки остана 
релативно стабилен во последните години и 
вреди да се спомене дека во 2011 година не 
беше реализирана ниту една поголема ваква 
активност од страна на банката.
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политика се јасен сигнал дека НБРМ е уверена
дека најлошото од финансиската криза е зад
нас. Од тој аспект, очигледно сите банки ќе ги

НБГ не извлекува 
пари од пари од 
Стопанска банка, Стопанска банка, 
целата добивка целата добивка 
ја реинвестира!ја реинвестира!
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