
ГРАЃАНИТЕ ВО ДОМАШНИТЕ БАНКИ ЧУВААТ 227 МИЛИЈАРДИ ДЕНАРИ, А НЕ 222 МИЛИЈАРДИ ДЕНАРИ 
 

Во врска со статијата “Граѓаните во домашните банки чуваат 222 милијарди денари” објавена на порталот http://faktor.mk/ на 
24.01.2017 година, ги презентираме валидните податоци за движењето на депозитите на граѓаните во банките во текот на 2016 година. 

Износот на вкупни депозити на граѓаните на 31.12.2016 година во домашните деловни банки изнесува 227,6 милијарди денари 
или 3,7 милијарди евра сметано според средниот курс на НБРМ на 31.12.2016 година. Тоа значи дека нивото на депозитите на 
граѓаните на 31.12.2016 година е за 6,3 милијарди денари или 102,7 милиони евра поголемо од нивото на 31.12.2015 година. 
             Нивото на депозитите на граѓаните на 31.12.2016 година е за 5,35 милијарди денари или за 87 милиони евра поголемо од нивото 
на 30.11.2016 година. 

Годишниот раст на депозитите во денари за 2016 година изнесува 2,85%, односно 3,04% изразено во евра, пресметано по среден 
курс на НБРМ на 31.12.2016 година. 

Движењето на депозитите на граѓаните во домашните деловни банки по месеци во 2016 година може да го видите на 
графиконот во прилог.  

Податоците кои се објавени во вашата статија не кореспондираат со објавените податоци и креираат искривена слика во 
јавноста, поради тоа што не го отсликуваат вистинското движење на депозитите и довербата која граѓаните ја имаат кон банкарскиот 
сектор во Република Македонија. Стабилноста на банкарскиот систем се гради и со точно презентирање на релевантните податоци.  
Фондот за осигурување на депозити, како еден од столбовите на финансиската стабилност во земјата апелира да се внимава на точноста 
на податоците кои се објавуваат. 

Фонд за осигурување на 
депозити 

(Извор: Месечни извештаи на НБРМ) 
  

Декември, 2016 год. 

Преглед на динамиката на состојбата на депозитите на физичките лица кај банките и штедилниците, членки на Фондот 

во периодот 31.12.2015 - 31.12.2016 година во (милиони ден) 

Датум 31.12.15 31.01.16 29.02.16 31.03.16 30.04.16 31.05.16 30.06.16 31.07.16 31.08.16 30.09.16 31.10.16 30.11.16 31.12.16 

Состојба 
(милиони ден) 221,247 221,035 222,227 223,021 219,205 215,108 215,722 216,936 217,632 219,509 221,088 222,213 227,559 

Курс на крајот 
од периодот 61.5947 61.6978 61.6950 61.6942 61.6976 61.6950 61.6949 61.4907 61.4920 61.4940 61.5747 61.4883 61.4812 

Состојба 
(милиони EUR) 3,592 3,583 3,602 3,615 3,553 3,487 3,497 3,528 3,539 3,570 3,591 3,614 3,701 

Раст м/м (ден)  0 -212 1,192 794 -3,816 -4,097 614 1,214 696 1,877 1,579 1,125 5,346 

Раст м/м (ЕУР)  0.0 -9.4 19.5 12.9 -62.1 -66.3 10.0 31.4 11.2 30.4 21.0 23.3 87.4 

курсни разлики  
(EUR) 0.0 -6.0 0.2 0.0 -0.2 0.1 0.0 11.7 -0.1 -0.1 -4.7 5.1 0.4 

Раст % м/м 
(ден)  100 -0.10% 0.54% 0.36% -1.71% -1.87% 0.29% 0.56% 0.32% 0.86% 0.72% 0.51% 2.41% 

Раст % м/м 
(ЕУР)  100 -0.26% 0.54% 0.36% -1.72% -1.86% 0.29% 0.90% 0.32% 0.86% 0.59% 0.65% 2.42% 

Раст M/Y(ден)  0 -212 980 1,774 -2,042 -6,139 -5,525 -4,311 -3,615 -1,738 -159 966 6,312 

Раст M/Y(EUR)  0 -9 10 23 -39 -105 -95 -64 -53 -22 -1 22 109 

Раст % 
M/Y(ден.)  100 -0.10% 0.44% 0.80% -0.92% -2.77% -2.50% -1.95% -1.63% -0.79% -0.07% 0.44% 2.85% 

Раст % M/Y 
(ЕУР)  100 -0.26% 0.28% 0.64% -1.09% -2.93% -2.66% -1.78% -1.47% -0.62% -0.04% 0.61% 3.04% 
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