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Д
евизните резерви на државава во
април и во мај годинава покажуваат
благо намалување. Монетарната власт

уверува дека и покрај умерениот пад, нивно-
то ниво и натаму е соодветно и може да
одговори на секакви евентуални шокови. И
експертите се согласуваат дека овој мал опа-
ѓачки тренд не треба да загрижува, бидејќи
сегашниот износ е сосема доволен за маке-
донската економија, но состојбата треба да
се следи до крајот на годинава. 

Во мај девизните резерви на земјава изне-
сувале 2,058 милијарди евра, што е за 11,3
милиони евра пониско ниво од она на кра-
јот на 2011 година, кога сумата беше 2,069
милијарди евра. Во април тие беа на ниво од
2,062 милијарди евра, за во мај да се нама-
лат за дополнителни 4,4 милиони евра.

По одржаната седница на Советот на НБМ
во четвртокот минатата недела, монетарна-
та власт констатираше дека на девизниот
пазар, и покрај проширувањето на тргов-
скиот дефицит во април и исплатата на по-
голем износ дивиденда на странски акцио-
нер, не се забележуваат поголеми притисо-
ци врз девизниот курс. 

„Неповолните ефекти од овие фактори де-
лумно се ублажени со натамошниот раст на
нето-приливите од менувачкото работење,
кои го надминуваат проектираното ниво. Во
текот на април и мај, девизните резерви за-
бележале умерен пад, но според централна-

та банка, тие и понатаму се одржуваат на со-
одветно ниво, обезбедувајќи доволен прос-
тор за амортизација на евентуалните непо-
волни шокови“, се вели во соопштението од
централната банка.

Експертите се согласуваат дека овој благ
пад не е за загрижување, особено што се
должи и на еднократната исплата на диви-
денда на странски акционер. Професорот
Томе Неновски од Американ колеџ смета де-
ка на сегашното солидно ниво на девизните
резерви во земјава, намалувањето од околу
11 милиони евра е за занемарување.  

„Доколку се работи за еднократни плаќа-
ња за дивиденда, ова благо намалување не е
проблем. Најбитно е и во идниот период по-
нудата на девизи да биде повисока од поба-
рувачката и да продолжи поволното темпо
на дознаките од нашите иселеници. Обично
во текот на летото се зголемуваат девизните
резерви, бидејќи доаѓаат гастарбајтерите ~
носат пари во земјава, па се зголемува при-
ливот на девизи. Доколку така биде и ова ле-
то, нема простор за загриженост“, објаснува
Неновски.                                                 (Н.Н.Ф.)

Соња Маџовска

С
топанска банка излезе со
нов станбен кредит со доста
пониска камата за првите

три години од 5,85 отсто. На што
се должи намалувањето на кама-
тите, дали поради тоа што граѓа-
ните с` потешко се решаваат да
земат станбен кредит или е ре-
зултат на мерките што ги презе-
де НБМ? 

Стопанска банка ги следи насо-
ките на монетарната политика, но
воедно настојува да ги намали и
трошоците на работењето. Сето
ова овозможи да подготвиме за
граѓаните исклучително поволна
понуда на станбен кредит. Конти-
нуираното подобрување на усло-
вите на кредитирање на станбена-
та изградба секако дека е во фун-
кција на барањата на граѓаните,
имајќи предвид дека купувањето
стан или, пак, изградба на куќа
претставува сериозна и долгороч-
на семејна инвестиција која граѓа-
ните ја планираат и усогласуваат
временски со потребите и можнос-
тите за отплата.

Колку станбени кредити се
одобруваат во текот на еден ме-
сец?  

Пазарното учество на Стопанска
банка во сегментот на станбеното
кредитирање е околу 40 отсто и со-
одветно го следи трендот на паза-
рот. Секако, новиот генериран
износ на станбени кредити има
континуиран пораст, но поради
економските прилики кои значај-
но се разликуваат од периодот
пред почнувањето на економската
криза, тој пораст е забавен. Учес-
твото на станбените кредити, пак,
во вкупните кредити што ги одоб-
рува банката за населението е око-
лу 28-30 отсто, зависно од перио-
дот кој се зема за анализирање.
Просечно, месечно банката проце-
сира околу 80-100 станбени креди-

ти во зависност од сезонскиот ка-
рактер, а просечниот износ на пое-
динечно исплатени кредити се
движи околу 28-30 илјади евра.

Дали клиентите редовно ги
плаќаат ратите, со оглед на тоа
што постојано растат нефункци-

оналните кредити, има ли такви
станбени?

Граѓаните кои користат станбе-
ни кредити се едни од најревнос-
ните плаќачи. И сега редовноста
на отплатата на станбените кре-
дити е во рамки на проекциите и
е исклучително висока во конти-

нуитет, базирано на искуствени-
те податоци за последната деце-
нија. Во Стопанска банка стапка-
та на нефункционални кредити
во делот на станбените кредити
се движи од 1,2 отсто до 1,4 отсто
и е пониска отколку во земјите од
регионот, што укажува на повре-
мени тешкотии кај одреден мал
број клиенти. Бројот на кредити,
пак, за кои е реализиран недвиж-
ниот имот поради неможност на
отплата на обврските е еден кре-
дит на 1.000 исплатени кредити.
Клиентите се прилично дисцип-
линирани во отплатата на
обврските што покажува дека
имаат и сериозен пристап кон
инвестицијата што ја направиле,
која е предуслов за многу важни
моменти низ кои поминува секое
семејство за времетраење на жи-
вотниот циклус. 

Дали со пониската камата за
новиот станбен кредит од 5,85
отсто, Стопанска банка сериоз-
но ~ конкурира на акцијата на
Владата „Купи куќа купи стан“ за
кој каматата е до 5 отсто? 

Понудата на Стопанска банка во
никој случај не може да се смета
како конкуренција на постојната
понуда за проектот на Владата „Ку-
пи куќа купи стан“, туку, напро-
тив, како надополнување на пону-
дата со што се овозможуваат попо-
волни услови за оние клиенти кои
не успеале да се квалификуваат во
рамки на проектот на Владата „Ку-
пи куќа, купи стан“. Дотолку пове-
ќе што клиентите кои конкурира-
ат за добивање субвенциониран
станбен кредит, покрај исполнува-
ње на кредитните критериуми на
банката, треба да се вклопат и во
рамки на критериумите предвиде-
ни согласно со законската регула-
тива за добивање субвенција што
од своја страна врши дополнител-
на елиминација на заинтересира-
ните клиенти за овој проект. Сека-

ко, понудата на станбен кредит за
проектот на Владата „Купи куќа,
купи стан“ останува најповолна за
сите оние што ќе се вклопат во де-
финираните критериуми, не само
од аспект на најповолна ценовна
понуда на станбен кредит, туку и
на износот на субвенцијата кој
клиентите го добиваат.

Граѓаните с` повеќе се жалат
дека тешко ги продаваат стано-
вите, дали тоа значи дека криза-
та има влијание, па секој се пла-
ши да влезе во нова инвестици-
ја? 

Се разбира дека граѓаните во
услови на криза повеќе размислу-
ваат и потешко ги донесуваат важ-
ните одлуки како што е решавање-
то на станбеното прашање, однос-
но можеби ги одложуваат за изве-
сен период поради неизвесност, но
и очекувајќи подобри услови на
кредитирање и стабилизирање на
состојбите. Граѓаните кои се одлу-
чуваат, пак, да влезат во инвести-
ција и за кои купувањето претста-
вува наменско штедење, бидејќи
веќе поседуваат живеалиште, со
купување недвижен имот очекува-
ат стабилност на инвестицијата со
одреден редовен принос доколку
се одлучат да го отстапат просто-
рот под закуп за одреден надомес-
ток.

Иако нема голем интерес за
купување станови, сепак, и на-
таму цените на недвижен имот
не паѓаат. Вие соработувате со
многу градежни компании, ко-
ја е причината што с` уште
држат високи цени и во услови
кога нема голема побарувач-
ка?   

Веројатно намалениот интерес
за купување станови се должи де-
лумно и на опкружувањето во кое
живееме, демографските движења
и расположливиот приход на гра-
ѓаните за инвестирање. Во пазар-
ни услови разбирливо е најдобар
барометар за цената на чинење на
квадратен метар станбен простор
да биде понудата и побарувачката,
а така формираната цена е секо-
гаш во постојан процес на приспо-
собување.

Според официјалните податоци
за издадени дозволи за градба, се
очекува во текот на 2012 година
значајно да се зголеми понудата на
резиденцијални објекти што веро-
јатно ќе предизвика соодветно
приспособување на цената на
квадратен метар станбен простор,
во зависност од маркетабилноста
на локацијата, поточно локацис-
ките услови и трошоците за град-
ба.  

Месечно се бараат по 
100 станбени кредити 

ИНТЕРВЈУ

„Бројот на кредити, пак, за кои е реализиран недвижниот
имот поради неможност на отплата на обврските е еден
кредит на 1.000 исплатени“, објаснува Чапаровска 

ФОТО: КИРО ПОПОВ

„Процесираме околу 80-100 станбени кредити во текот на еден месец, а просечниот износ на
поединечно исплатени кредити се движи околу 28-30 илјади евра“, вели Милица Чапаровска,
директорка на Секторот за управување со производи во Стопанска банка

Нема простор за загриженост, 
констатираат НБМ и експертите, бидејќи
резервите с` уште можат да одговорат на
секакви евентуални шокови

Во мај резервите биле на ниво 
од 2,058 милијарди евра, што е за 11,3 милиони
евра помалку од крајот на минатата година

Малку се спуштиле 
девизните резерви


