
 
 

 
             Овој проект е финансиран од Европската Унија 
     

   Оваа публикација е изготвена со помош на Европската Унија. Содржината на публикацијата е единствена одговорност на 
НБРСМ и на никаков начин не ги изразува гледиштата на Европската Унија. 

Квартален билтен за Твининг-проектот „Jакнење на институционалниот капацитет на 

Народната банка на Република Северна Македонија на патот кон нејзиното членство во ЕСЦБ“ 

  

 

 

 Цел на проектот  

Главната цел на овој твининг-проект е да се поддржи Народната банка на Република Северна 

Македонија (НБРСМ) во одржувањето на макроекономската и финансиската стабилност 

преку усогласување на правилата, регулативата, политиките и работењето со стандардите на 

Европскиот систем на централни банки и со најдобрите меѓународни практики. Тоа ќе ѝ 

помогне на НБРСМ да го исполни својот мандат на најефикасен и најефективен начин. 

  Опис на проектот 
Проектот финансиран од Европската Унија е во твининг-секторот: Финансии, внатрешен 

пазар и економски критериуми. Проектот ќе трае 15 месеци, од септември 2019 г. до декември 2020 г. и е во износ од 600.000,00 
евра. Конзорциумот на проектот го сочинуваат Централната банка на Германија и Народната банка на Хрватска, но централните 
банки на Белгија, Литванија, Португалија, Романија и Холандија исто така играат важна улога со вклучување свои експерти и 
организирање студиски посети за колегите од НБРСМ. 
 

Компонента 1: 
Платежни услуги и платни системи  
Во првиот квартал беа остварени две 
експертски мисии во Народната банка од 
страна на експерти од централните банки 
на Романија и Белгија, коишто имаа за цел 
да ја зајакнат институционалната рамка на 
НБРСМ за лиценцирање и супервизија на 
платежните институции и институциите за 
електронски пари, како и лиценцирање и 
надзор на платните системи. Вработените 
во НБРСМ, а пред сé, од дирекциите за 
платни системи и супервизија се стекнаа со 
знаење кое се очекува да помогне во 
изготвување и имплементација на 
подзаконската регулатива во сферата на 
плаќањата. 
 
Компонента 2: 
Банкарска регулатива и супервизија 
Во рамките на проектната активност 
фокусирана на развивање на интерните 
упатства за оценување на процесот на 
утврдување на интерната ликвидност на 
банките (ИЛААП) и нивно интегрирање во  
процесот на супервизорско оценување 
(СРЕП), беше остварена студиска посета во 
германската централна банка на којашто 
учествуваа 8 вработени од дирекциите за 
теренска и вонтеренска супервизија. Тие 
имаа можност да стекнат практично 
искуство за ИЛААП, ИЦААП и СРЕП, како и 
за некои специфичности од 
методологијата за супервизија 
применувана од германската централна 
банка. 

   Компонента 3:  
   Статистика на финансиските сметки 

Во рамките на оваа компонента, во 
првиот квартал, беше остварена една 
мисија којашто имаше за цел да даде 
анализа на изворите на податоците, 
тековниот систем и работните 
процедури за составување на 
националните финансиски сметки 
(состојби). Експерти од централните 
банки на Хрватска и Романија ја 
споделија својата експертиза, работејќи 
заедно со вработените од НБРСМ со цел 
да помогнат во подготовката на пилот-
верзијата на годишните и кварталните 
финансиски сметки, целосно усогласени 
со стандардите на ЕСЦБ. 

 
Компонента 4: 
Знаења и вештини во анализата на 
политиките 
Во првите три месеци од проектот беше 
остваренa една мисија составена од 
романски експерти за зајакнување на 
истражувачките и вештините за 
економетриско моделирање. Првиот 
дел беше му посветен на 
презентирањето на главните 
макроекономски карактеристики на 
македонската економија. Покрај 
останатите активности, беше 
презентиран и ДСГЕ моделот применет 
во Романија Р.Е.М 2.0 (романски 
економски модел 2.0). НБРСМ го одбра 
овој модел за изработка на 
истражувачкиот труд за оцена на врските 

помеѓу финансискиот и реалниот циклус, 
имајќи ја предвид водечката улога на 
банката  во поглед на употребата на 
софистицирани техники за решавање на 
вакви прашања, како и поради 
присутноста на финансискиот сектор во 
избраниот модел.  

 
Воведна конференција 
Проектот започна со одржување 
воведна конференција на 30 октомври 
2019 г. Поздравни обраќања 
имаа  гувернерката на НБРСМ, Анита 
Ангеловска-Бежоска, раководителот на 
Одделот за економски прашања, 
институционално јакнење и 
прекугранична соработка при 
Делегацијата на ЕУ во нашата земја, 
Фрек Јанмат, амбасадорот на Сојузна 
Република Германија, Томас Герберих и 
вториот секретар на Амбасадата на 
Република Хрватска, Ана Вучиќ, како и 
претставници на проектните партнери – 
централните банки на Германија и 
Хрватска. Проектните и компонентните 
лидери  од земјите членки и  од НБРСМ 
ги презентираа своите ставови и го 
истакнаа значењето на секоја активност 
од компонентите, за начинот на кој ќе ѝ 
помогнат на НБРСМ да ги зајакне своите 
институционални капацитети во 
процесот на нејзиното пристапување кон 
ЕСЦБ.  

БИЛТЕН ЗА ТВИНИНГ-ПРОЕКТ БР. 1 

 Што се случуваше во периодот од 15 септември до 14 декември 2019 г.?  
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Контакт: 

Канцеларија на Постојаниот твининг 

советник 

twinning.nbrnm@gmail.com 

 


