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ТРАНСМИСИЈАТА НА ШОКОВИ ВРЗ ПАЗАРОТ НА КАПИТАЛ  
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
- ЕВАЛУАЦИЈА НА ЕФЕКТОТ НА ЗАРАЗА ЗА ВРЕМЕ  
НА ГЛОБАЛНАТА ФИНАНСИСКА КРИЗА И КОВИД-19 

        АРТАН СУЛЕЈМАНИ 

 

 

Целта на овој труд е да ја анализира трансмисијата на шоковите од водечките пазари 
на капитал и пазарите на капитал на Југоисточна европа врз пазарот на капитал на Северна 
Македонија. Преку употребата на методлогијата на Bae et al. (2003) базирана на заедничките 
екстремни приноси, наоѓаме дека веројатноста за зараза на пазарот на капитал на Северна 
Македонија се зголемиле за време на двете последни кризи: Глобалната Финансиска Криза и 
кризата предизвикана од Ковид-19. Притоа, додека за време на Глобалната Финансиска Криза 
веројатноста за зараза се зголемила од сите опсервирани пазари на капитал, во текот на 
здравствената криза (Ковид-19) оваа релација е задржана само за пазарот на капитал на САД. 
Резултатите упатуваат дека веројатноста за зараза од пазарот на капитал на САД за време на 
пандемијата е  помала во однос на таа за време на ГФК. Гледано временски овој ефект бил 
присутен само во пред пандемискиот период (пред СЗО да го прогласи Ковид-19 за пандемија), 
додека за време на првиот бран истиот е статистички незначаен. Во однос на средствата, 
документираме дека заразата е позитивно поврзана со нестабилноста на индексот Eurostoxx 50, 
додека негативно со приносот на курсот евро-САД долар и приносот на  
10-годишните државни обврзници на САД. Резултатите имаат важни импликации за 
меѓународната портфолио диверзификација и за инвестициските одлуки на инвеститорите при 
алокација на средствата. 

Клучни зборови:  пазар на капитал, финансиска зараза, трансмисија,  
мултиноминален логит метод  

JEL Клацификација:  C02, C11, C45, C46, C63. 

 

 
Во последните две децении пазарите на капитал ширум светот, a меѓу нив и пазарот на 

капитал на Македонија, беа сведоци на две позначајни финансиски превирања. Првата од нив, 
Глобалната финансиска криза (2007) предизвика сериозни нарушувања во финансиските текови 
и значаен пад на големите светски берзански индекси. Овие ефекти беа прелеани и врз пазарите 
на капитал на Југоисточна Европа, кои забележаа поголем процентуален пад, но и поспоро 
опоравување во споредба со водечките европски пазари (Tevdovski и Stojkovski 2022). Иако во 
последните години, светските и регионалните берзи ги достигнаа па дури и надминаа 
преткризните нивоа од 2007 година, последната (втора) криза предизвикана од Ковид-19 уште 
еднаш го разгори интересот за трансмисија на негативните шокови (ефектот на зараза). Порастот 
на бројот на заразени, при отсуството на ефикасна вакцина предизвика инвеститорите да 
заземаат негативен поглед кон глобалната економија и да ги ликвидираат нивните позиции на 
финансискиот пазар, што предизвика силен пад на берзите на глобално ниво. Како илустрација, 
во март 2020 година, европските и американските берзански индекси ги забележаа своите 
најостри падови предизвикувајќи го најраспространетото глобално и економско нарушување од 
Големата депресија во 1930-тите (Liu et al., 2021).  

Апстракт 

1.  Вовед 
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Во финансиите, е добро познато дека таквите екстремни вредности не се случуваат 
изолирано, и дека финансиските шокови кои се доживуваат на еден пазар често се пренесуваат 
на друг. Следствено, заразното ширење на екстремните приноси од еден пазар на друг е добро 
проучена проблематика во меѓународната финансиска литература (пр., Engle et al., 1990; Baur и 
Lucey 2009; Bekaert et al., 2014; Guo et al., 2020; Yousfi et al., 2021; Udin et al., 2022). Сепак, и покрај 
нејзината широка распространетост, литературата за регионот на ЈИЕ, а особено за нашата земја, 
е многу лимитирана и истата е концентрирана на периодот на Глобалната Финансиска Криза. 
Имено, според наши сознанија единствената студија која дава осврт на ефектот на зараза на 
македонскиот пазар на капитал е трудот на Sulejmani и Tevdovski (2022), во која авторите 
документираат зараза од пазарите на БиХ, САД и на Србија во текот на Глобалната Финансиска 
Криза. 

Мотивирани од оваа, во овој труд ние се обидуваме да ја збогатиме литературата и да 
одговориме на прашањето дали постоеле трансмисиони врски (финансиска зараза) во текот на 
пандемијата на Ковид-19. Употребувајќи ја методологијата на Bae et al. (2003) базирана на 
анализата на ко-движењата на екстремните негативни приноси преку мултиноминалниот 
логистички регресивен модел, ние се градиме на претходната литература и придонесуваме на 
три начини: Прво, ова е единствен труд кој ја испитува финансиската зараза од различните 
пазари на капитал врз пазарот на капитал на Македонија за време на Глобалната Финансиска 
криза и кризата предизвикана од Ковид-19. Резултатите упатуваат дека веројатноста за зараза 
од развиените пазари на капитал и пазарите на капитал на ЈИЕ врз пазарот на капитал на нашата 
земја се зголемила за време на ГФК, додека за време на здравствената криза оваа релација е 
задржана (статистички значајна) само за пазарот на капитал на САД. Второ, даваме 
компаративен поглед на магнитудата на зараза за време на Ковид-19 во временска димензија и 
во однос на Глобалната Финансиска Криза. Имено, лог шансите за зараза од пазарот на капитал 
на САД за време на пандемијата се помали во однос на тие за време на ГФК. Гледано временски, 
овој ефект бил присутен само во пред пандемискиот период (пред СЗО да го прогласи Ковид-19 
за пандемија), додека за време на првиот бран истиот е статистички незначаен.  Следствено, 
целокупните наоди на овој труд може да бидат од корист како за креаторите на политиките, така 
и за инвестициските менаџери во меѓународната портфолио диверзификација.  

Остатокот од трудот е организиран на следниот начин: Во вториот дел ја презентираме 
емпириската литература, која е систематизирана базирана на методолошките пристапи за 
испитување на финансиската зараза. Третата глава ја опишува користената методологија, додека 
анализата на податоците и емпириските резултати се прикажани во глава четири. Последната 
глава дава заклучок на најважни наоди на овој труд. 

 

 

Финансиската зараза е релативно нова феноменологија во финансиската литература, 
но нејзиниот развој бил доста брз и опсежен, што делумно било резултат на бројните 
финансиски шокови доживеани во последните три децении. Така, една од првичните 
методологии на оваа проблематика е методот базиран на коефициенти на корелација. Методот 
произлезе од трудот на King и Wadhwani (1990), кои ја дефинираа заразата како статистички 
значаен раст на коефициентите на корелација за време на периоди на превирања. 
Ограничувачки фактор на оваа методологија е дека коефициентите на корелација може да бидат 
пристрасни, поради хетероскедастичноста на финансиските временски серии (Forbes и Rigobon, 
2002). За решавање на овој проблем, Rigobon (2003) предлага решение со кое заразата на 
пазарите на капитал би се испитала врз основа на коефициентите на корелација, користејќи 
мултиваријатен метод, дефинирајќи го како тест за одредување на промената во матрицата на 

2.  Емпириска литература 
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коваријансата (DCC). Во основа, овој тест ја споредува коваријансната матрица на две подгрупи 
на приноси, едната за време на стабилен период (ниска волатилност), а другата за време на 
кризен период (висока волатилност). Слабост на овој пристап е ад-хок дефинирањето на 
кризните и на стабилните периоди (Pontines, 2009) 

Друг широко користен метод кој успева да се справи со проблемот на 
хетероскедастичноста на финансиските временски серии се моделите базирани на GARCH, 
особено DCC-GARCH методот. Според Engle (2002) овој метод ја има флексибилноста на 
униваријатниот модел GARCH, но не и сложеноста на конвенционалните мултиваријатни GARCH 
модели. Методот е широко применет во проценката на ефектот на прелевање и финансиска 
зараза (види. Kenourgis и Padhi, 2012; Min и Hwang, 2012; Mollah et al., 2014; Chitedi, 2015; 
Akhtaruzamman et al., 2020; Yousfi et al., 2021). Според Horváth et al. (2018) слабост на DCC-GARCH 
моделите, е перзистентноста на ко-движењето на берзата, што во регресии со високо 
корелирани временски серии обично доведува до големи дисторзии и резултира со погрешна 
спецификација на моделот (Granger et al., 2001; Su, 2008). Овие слабости се заобиколени преку 
употребата на анализата базирана на заедничките екстремни приноси (Horváth et al., 2018). 

Анализата на заедничките екстремни приноси првично беше предложена од Bae et al. 
(2003), дефинирајќи го негативниот екстремен принос како пазарен принос под одреден праг, 
додека заедничкиот екстремен принос како симултан екстремен принос во повеќе пазари. 
Авторите предлагаат моделирање на заедничките екстремни приноси преку користење на 
мултиноминалната логистичка регресија. Christiansen and Ranaldo (2009), Lucey and Sevic (2010), 
Thomadakis (2012), Dajcman (2013) и Horváth et al. (2018) ја примениле оваа методологија на 
берзите од Европската Унија, додека Dajcman (2014) и Tevdovski и Stojkoski (2021) ја применуваат 
за испистување на заразата во пазарите на капитал на ЈИЕ. Според нашите сознанија, трудот на 
Sulejmani и Tevdovski (2022), е единствениот труд кој дава посебен осврт на пазарот на капитал 
на Македонија и има ист фокус како и оваа студија. Имено, во оваа студија, авторите 
анализирајќи ја трансмисијата на шокови од 11 пазари на капитал, документираат ефект на 
зараза од пазарот на капитал на САД, Србија и БиХ врз пазарот на капитал на Северна 
Македонија за време на Глобална Финансиска Криза. 

 
 
 

Анализата на ко-движењата на екстремните негативни приноси ја базираме на 
методологијата на Bae et al. (2003). Методот ја дефинира заразата како заеднички настан на два 
екстремни приноси на два пазара. Во овој труд како екстремен принос го земаме приносот кој е 
под 5-тиот перцентил на маргиналната дистрибуција на пазарот на капитал во текот на една 
година. Така, терминот заеднички екстремен принос го дефинираме како симултан настан на 
два екстреми (т.е. апсолутни приноси под 5-тиот перцентил) на два пазари на капитал во 
одредено време t.  

Математички формулацијата на заедничките екстремени приноси би ја прикажале на 
следниот начин: Каде што d1,tе приносот на пазарот на капитал во земјата А додека d2,t е 
приносот на капитал во земјата Б.  

 

d1,t = {
1:      |y1,t| > праг

0    во спротивно,
    (1)         𝑑2,𝑡 = {

1:     |𝑦2,𝑡| > праг

0: во спротивно,
   (2) 

 
 
 

3.  Методологија 
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Потоа, креираме нова варијабла која ги брои заедничките екстремни приноси во два 
пазара во одреден ден. Ново креираната варијабла може да земе три вредности: 0, 1 или 2. 
Вредноста 0 значи дека во тој ден нема екстремен негативен принос во ниту еден од двата 
пазари, доколку вредноста е 1, тогаш во еден од пазарите имаме есктремен негативен принос, 
доколку пак вредноста е 2 (т.е.𝑑2,𝑡=𝑑2,𝑡=1), тоа значи дека имаме заеднички екстремни приноси 
(зараза). 

Откако ја дефинираме вредноста на категоричната варијабла на заедничките 
екстремни приноси, ја користиме мултиноминалната логистичка регресија за проценка на 
веројатностите ,поврзани со настаните зафатени во категоричната променлива. Овој метод нуди 
поконзистентен и ефикасен начин за мерење на заедничките екстремни приноси, бидејќи не е 
пристрасен во периоди на висока волатилност, не е ограничен во моделирање на линеарни 
феномени и лесно е да се пресмета низ времето и средствата (Baur и Schulze 2005; Dungey et al. 
2005). Дополнителна предност на овој метод е тоа што можеме да ги условиме атрибутите и 
карактеристиките на настаните на екстремни приноси, користејќи контролни променливи 
(ковариати) кои содржат информации достапни се до претходниот ден (Bae, Karolyi & Stulz 2003).  

Математичката формулација на мултиномниналниот логит модел е прикажана во 
Равенката (3), при што 𝑃𝑖

∗ е веројатноста за набљудување на категоријата i (од трите можни 
категории) (Green 2003): 

𝑃𝑖
∗ =

exp (𝛽𝑖
′𝑥∗)

[1+∑ exp (𝛽𝑗
′𝑥∗)]𝑚−1

𝑗=1

         (3) 

каде што x е T x n матрица на ковариатите (n означуваjќи број на различни ковариати) и β вектор 
коефициентот (вклучувајќи ја и константата) на одредена категорија поврзана со ковариатите. 
Во овој труд следејќи го примерот на Dajcman (2014) ги вклучуваме следните ковариати: 
дневната промена на каматната стапка на пазарот на пари во еврозоната (тримесечен ЕУРИБОР); 
дневната промена на 10-годишниот принос на државните обврзници на САД; приносот на 
девизниот курс евро-долар и условната волатилност на приносот на пазарот на капитал на 
Еврозоната (прокси приносот на EUROSTOXX50) моделиран како EGARCH (1,1). Математичката 
формулација и постапката при пресметката на EGARCH (1,1) е прикажана во прилог (1). 

Дополнително, cо цел да испитаме дали Глобалната Финансиска Криза и Ковид-19 ја 
зголемила веројатноста за постоење на зараза вклучуваме две вештачки (dummy) 
инструментални променливи. Инструменталната варијабла за ГФК ja моделираме следејќи го 
примерот на Dajcman (2014), т.е. истата зазема вредност 1 за време на кризниот период од 
16.09.2008-22.09.2010, додека другите денови на тргување вредноста е 0. За Ковид-19, пак, го 
следиме примерот на Fu et al. (2021) т.е. серијата зазема вредност 1 за периодот од 31.12.20219 
- 20.08.2020 година, додека другите денови на тргување вредност 0. 

За оценување на тоа колку е “добар моделот” (goodness-of-fit) го употребуваме псеудо-
R2пристапот на McFadden (1974), каде што се споредени нерестриктивната веројатност (целосен 
модел) Lw, и рестриктивната веројатност (само константата) LΩ. 

Pj = 1 − (
Lω

LΩ
)  (4) 

За пресметките на економските модели го употребуваме програмскиот пакет Stata15. 
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Податоците кои се користени за целите на овој труд се приносите на индексот на 
македонскиот пазар на капитал и единаесет одбрани пазарни индекси за периодот од 
06.04.2006 година до 31.12.2021 година. Одбраните пазари (земји) се означени преку кратенките 
на нивните индекси: FTSE100 (ОК), DAX (Германија), CAC40 (Франција), DOW30 (САД), BET 
(Романија), SBITOP(Словенија), CROBEX (Хрватска), BELEX15 (Србија), SASX10 (БиХ),  MONEX (Црна 
Гора), SOFIX (Бугарија) и MBI10 (Македонија). Приносите се пресметани како разликата на 
логаритмираната вредност на дневните затворени цени. Деновите во кои не се тргувало во ниту 
еден од овие пазари се изземени. Податоците за индексите се преземени од веб-страните на 
соодветните берзи, додека за ковариатите од веб-страната на Бундесбанката и самостојни 
пресметки на авторот (за ЕGARCH (1,1) EUROTOXX50). 

Во табела 1 е прикажана дескриптивната статистика на обраните пазари на капитал. 
Резултатите воглавно се во согласност со општите карактеристики на финансиските временски 
серии, кои се одликуваат со дебели опашки и се нестационарни. Притоа, забележително 
пазарите на капитал на ЈИЕ имаат во просек понизок принос и стандардна девијацијација, но 
повисок коефициент на сплоснатост. Овој податок индицира дека иако варијацијата во 
приносите на овие пазари е пониска, веројатноста за екстремни приноси била повисока. Во 
рамки на ЈИЕ, највисок просечен принос е забележан во Романија, но кој е проследен и со 
највисока волатилност. Како за споредба, многу поликвидниот пазар на капитал на САД нуди 
многу подобар модифициран Sharpe ratio1 (повисок принос за помал ризик (стд.дев)). Во однос 
на коефициентот на сплоснатост, сите пазари на ЈИЕ, освен босанскиот имаат повисок 
коефициент во споредба со водечкиот пазар на САД. 

Табела 1.  Дескриптивна статистика на приносот на индексите на пазарите на капитал 

Берза 
/индекс 

Просек Медиана Стандардна 
девијација 

Минимална 
вредност 

Максимална 
вредност 

Коеф. на 
симетрија 

Коеф. на 
сплоснатост 

Развиени 
пазари          

      

DAX 30 0.0534 0.0894 1.3542 -12.239 11.277 -0.327 11.050 

DOW 30 0.0564 0.0887 1.1631 -9.988 10.878 -0.137 13.683 

FTSE 100 0.0231 0.0620 1.1781 -10.874 8.839 -0.485 12.667 

CAC40 0.0447 0.0650 1.3882 -12.277 9.273 -0.382 10.553 

Пазари на ЈИЕ               

MBI10 0.0085 0.0015 1.1776 -10.483 6.820 -0.895 16.356 

SOFIX 0.0003 0.0248 1.0851 -10.739 7.565 -1.138 16.884 

BELEX15 0.0364 0.0164 1.1418 -10.292 12.788 -0.140 21.795 

MONEX -0.0020 0.0000 1.2912 -9.708 9.845 0.531 14.787 

SASX 0.0105 0.0000 1.2073 -8.461 9.151 0.242 12.589 

BET 0.0559 0.0544 1.3930 -11.212 10.617 -0.216 13.640 

CROBEX 0.0441 0.0453 1.0640 -10.205 8.940 -0.521 22.468 

SBITOP 0.0186 0.0348 1.0689 -8.956 8.718 -0.300 13.776 

Извор: Пресметки на авторот 

 
1 Ја нарекуваме модифицирана, бидејќи ја пресметуваме како сооднос помеѓу просечниот принос и стандардната 

девијација, наместо стандардната формула која бара да се одземе безризичната стапката на принос од 
очекуваниот принос. 

4.  Анализа на податоците 
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Табела 2.  Статистика на бројот (денови) на екстремни негативни дневни приноси  
на паровите на берзанските индекси 

Берза/индекс 0 1 2 

MBI10/Развиени пазари Number of days (% of the whole sample of days) 

MBI10/CAC40 2022 (89.5%) 222 (9.8%) 16 (0.7%) 

MBI10/DAX30 2017 (89.2%) 230 (10.2%) 13 (0.6%) 

MBI10/DOW30 1993 (88.2%) 249 (11.0%) 18 (0.8%) 

MBI10/FTSE100 2018 (89.3%) 220 (9.7%) 22 (1%) 

MBI10/Пазари на ЈИЕ    

MBI10/BELEX 15 2023 (89.5%) 209 (9.2%) 28 (1.2%) 

MBI10/BET 2028 (89.7%) 212 (9.4%) 20 (0.9%) 

MBI10/CROBEX 2009 (88.9%) 231 (10.2%) 20 (0.9%) 

MBI10/MONEX 1999 (88.5%) 243 (10.8%) 18 (0.8%) 

MBI10/SASX 2007 (88.8%) 235 (10.4%) 18 (0.8%) 

MBI10/SBITOP 2020 (89.4%) 221 (9.8%) 19 (0.8%) 

MBI10/SOFIX 2011 (89.0%) 225 (10.0%) 24 (1.1%) 

Извор:Пресметки на авторот 

Во табела бр.2. е прикажан бројот (деновите) на екстремни и заеднички екстремни 
негативни приноси помеѓу анализираните парови. Генерален заклучок е дека македонскиот 
пазар на капитал во просек има поголем број на заеднички екстремни приноси со регионалните 
пазари, отколку со развиените. Притоа, најголемиот број на такви настани се забележани со 
српскиот пазар, додека најмалку со германскиот. 

Графикон 1.  Движења на екстремните и заедничките екстремни приноси помеѓу  
македонскиот берзански индекс и спрскиот берзански индекс (BELEX15)  
и пазарниот индекс на САД (DowJones30) 

A.) MBIBELEX15             Б.) MBI-DowJones 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Во графиконите погоре се прикажани движењата на екстремните негативни приноси 
низ време помеѓу македонскиот берзански индекс со еден регионален индекс (BELEX15) и со 
берзанскиот индекс на една развиена берза (DowJones). Илустративната анализа ни укажува 
дека заедничките екстремни приноси во овие парови се случиле најмногу за време на кризни 
времиња (Глобалната финансиска криза и Ковид-19), додека единечните се присутни во текот на 
целиот набљудуван период. Истиот заклучок може да се донесе, доколку се анализираат 
движењата и на другите парови  (прилог 2).  
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Иако ваквиот податок индицира поголема трансмисија за време на криза, 
зголемувањето на бројот на заеднички екстремни приноси не може директно да го толкуваме 
како ефект на зараза. Dajcman (2014) аргументира дека заразата мора да се одвои од 
меѓузависноста во податоците, преку контролирање на ефектот на ковариатите. На овој начин, 
јачината на заразата помеѓу берзите се мери како делот од заедничките екстремни негативни 
приноси што не се објаснува со ковариатите вклучени во моделот (Bae et al., 2003). Поради таа 
цел пристапуваме кон примената на мултиноминалната логистичка регресија. 

Во табелите 3а и 3б се прикажани резултатите добиени преку мултиноминалниот 
логистички модел за паровите помеѓу македонскиот пазар на капитал со развиените пазари и 
пазарите на капитал на ЈИЕ.  

Табела 3a.  Пресметки на мултиноминалните логит регресии помеѓу македонскиот пазар  
на капитал и пазарите на капитал на ЈИЕ 

        

 
MBI 

BELEX15 

MBI  

SASX 

MBI 

SOFIX 

MBI 

CROBEX 

MBI 

MOENX 

MBI 

SBITOP 

MBI 

BET 

1         

ГFK     0.720***   0.397*     0.769***    0.866***     0.735*** 0.382     0.751*** 

 (0.226) (0.226) (0.218) (0.211) (0.210) (0.239) (0.221) 

        

Ковид-19  -0.116 -0.571 -0.294 0.012 -0.025 -0.024 -0.076 

 (0.390) (0.413) (0.410) (0.352) (0.348) (0.358) (0.374) 

        

ЕGARCH(1,1) 555.341* 1317.225*** 420.523   985.136***   924.509***  803.005** 1122.497*** 

Eurostoxx50   (330.459) (267.484) (331.934) (278.913) (275.039) (316.939) (284.571) 

        

Тримесечен  8.981 2.639 6.787 0.682 2.706 9.806 3.798 

Еурибор (6.459) (5.743) (6.325) (5.695) (5.682) (6.354) (5.955) 

        

Евро/  -5.930 -6.904  -21.616* -11.409 -6.056 -9.197   -26.901** 

долар (12.244) (11.414) (11.806) (11.310) (11.162) (12.118) (11.736) 

        

10г.обв.  -0.409 -0.690 -0.522    -4.039*** -1.517 -2.262*    -4.008*** 

САД (1.273) (1.181) (1.237) (1.198) (1.158) (1.254) (1.235) 

        

Константа     -2.444***    -2.451***    -2.355***    -2.502***    -2.387***    -2.412***    -2.611*** 

 (0.098) (0.091) (0.096) (0.094) (0.091) (0.096) (0.098) 

2        

ГFK     2.199***    2.370***     2.025***     2.130***     1.674***    2.638***    1.588*** 

 (0.505) (0.588) (0.550) (0.552) (0.613) (0.660) (0.569) 

        

Ковид-19  -0.692 0.215 -0.547 -0.689 -1.634 -0.041 -0.755 

 (1.280) (1.284) (1.292) (1.454) (1.707) (1.391) (1.336) 

        

ЕGARCH (1,1) 2611.024*** 1911.137*** 2557.335*** 2170.088*** 2617.519*** 2870.825*** 2361.141*** 

Eurostoxx50   (458.666) (507.853) (480.846) (494.616) (529.814) (515.896) (497.302) 

        

Тримесечен     21.296** 12.026 17.803 20.108    27.062**  23.491*    25.587** 

Еурибор (10.732) (13.286) (11.531) (12.659) (12.753) (12.129) (12.510) 

        

Евро/      14.529 9.096 -23.372 -28.253 -27.724 -3.920 -13.533 

долар (25.118) (30.141) (28.303) (30.615) (33.522) (29.853) (31.853) 

        

10г.обв.  -3.580 -1.257 -1.190 -2.633 -1.099 -2.612 1.715 

САД (2.339) (2.933) (2.644) (2.949) (3.126) (2.737) (3.034) 

        

Константа     -5.828***    -6.024***    -5.906***    -5.824***    -5.939***    -6.692***    -5.666*** 

 (0.362) (0.426) (0.378) (0.376) (0.387) (0.527) (0.346) 
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Мк-феден R2 0.057 0.041 0.052 0.057 0.043 0.057 0.055 

Х-квадрат 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Стандардните грешки на опсервациите се во загради * p < .10, ** p < .05, *** p < .01 
Извор: Пресметки на авторот 

Табела 3б.  Пресметки на мултиноминалните логит регресии помеѓу македонскиот пазар  
на капитал и развиените пазари на капитал  

 MBI 

DOW 

MBI 

CAC 

MBI 

FSTE 

MBI 

DAX  

1      

ГFK    0.523** 0.438*   0.536**   0.552** 

 (0.220) (0.232) (0.228) (0.224) 

     

Ковид-19    -1.048** -0.601 -0.732 -0.507 

 (0.469) (0.430) (0.460) (0.412) 

     

ЕGARCH (1,1)   1648.888***    1127.166***    1127.493***    1115.484*** 

Eurostoxx50   (286.788) (295.577) (296.756) (288.047) 

     

Тримесечен  9.227 5.481 4.118 5.468 

Еурибор (5.753) (6.081) (6.055) (5.940) 

     

Евро/  -2.529 -9.607 -26.605** -14.820 

долар (11.301) (11.845) (11.750) (11.632) 

     

10г.обв.     -7.219***    -6.298***    -6.202***    -6.398*** 

САД (1.241) (1.276) (1.270) (1.258) 

     

Константа     -2.505***    -2.512***    -2.534***    -2.494*** 

 (0.095) (0.096) (0.097) (0.095) 

2     

GFK  2.556*** 1.331* 1.474** 1.446* 

 (0.616) (0.727) (0.598) (0.778) 

     

Ковид-19  1.498* 0.789 1.048 -0.031 

 (0.906) (1.061) (0.817) (1.507) 

     

ЕGARCH (1,1)    1933.927***    1856.624***    1789.223***    1865.987*** 

Eurostoxx50   (492.050) (501.325) (455.324) (564.130) 

     

Тримесечен  15.461 -12.294 -4.942 -8.339 

Еурибор (13.168) (13.271) (12.027) (15.086) 

     

Евро/    -62.798** -57.589* -44.727 -68.926** 

долар (29.691) (30.497) (28.601) (32.146) 

     

10г.обв.     -8.693***   -8.359** -5.576*    -9.487*** 

САД (3.042) (3.301) (2.949) (3.570) 

     

Константа     -6.322***    -6.127***    -5.635***    -6.352*** 

 (0.465) (0.427) (0.348) (0.472) 

Мк-феден R2 0.079 0.059 0.059 0.060 

Х-квадрат 0,000 0,000 0,000 0,000 

Стандардните грешки на опсервациите се во загради * p < .10, ** p < .05, *** p < .01 
Извор: Пресметки на авторот 
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Анализата на ковариатите, ни укажува на статистичка значајна директна врска помеѓу 
условната варијанса (волатилноста) на Eurostoxx 50 индексот и веројатноста2 за зараза во сите 
парови земји. Имено, зголемувањето на волатилностa на пазарниот индекс на Европската Унија 

ја зголемува веројатноста за трансмисија на екстремните негативни приноси набљудувани 
пазари врз пазарот на капитал на Македонија. Резултатите се во линија со наодите на Dajcman 
(2014) и Sulejmani и Tevdovski (2022) и со финансиската теорија. Имено,  финансиската теорија 
сугерира дека нестабилноста на пазарот на капитал се движи контрациклично, покажувајќи 

скокови за време на рецесии и има тенденција драматично да се зголемува за време на 
финансиски кризи (Guo 2002). Според Guo (2002), нестабилноста го претставува систематскиот 

ризик со кој се сочуваат инвеститотрите, а кој не може да се диверсифицира, при што нејзиниот 
пораст ја зголемува бета и дисконтната стапка, придонесувајќи кон помала рентабилност на 
инвестиции. 

Во поглед на приносот (yield) на 10-годишната обврзница на САД наоѓаме статистички 

сигнификантна инверзна врска со веројатност за зараза од развиените пазари на капитал. 

Поточно, растот на приносот на американската обврзница ја намалува веројатност за зараза на 

македонскиот пазар, што е во линија со наодите на Sulejmani и Tevdovski (2022) како и 
економската логика. Имено, економската теорија аргументира дека во “добри времиња”, кога 
пазарите се во подем, приносот на обврзниците е повисок, додека за време на неизвесност и 

рецесија се случува спротивното. Причина е инверзната врска помеѓу приносот (yield) и цената 
на обврзницата. Така, за време на периоди на неизвесност и рецесија, побарувачкатa за државни 

обврзници се зголемува, поради тоа што инвеститорите се аверзични на ризик (Markowitz, 1952) 

и ги пренасочуваат парите кон помалку ризични пазари и средства (“flight to quality”), што 

придонесува кон раст на цените на обврзниците, а пад на нивните приноси. Ова е особено 
карактеристично за американските државни обврзници, кои се перцепирани како безризични 
(“safe haven”). Сумирано, повисокиот принос на државните обврзници на САД е знак за поволна 

економска ситуација, при што инвеститорите преферираат поризични средства, и веројатноста 
за негативни приноси е пониска. 

Слично, приносот на девизниот курс евро/долар има статистички сигнификантно 

влијание врз веројатноста за зараза од развиените пазари на капитал. Имено, апрецијацијата на 
доларот наспроти еврото, ја зголемува веројатноста за зараза на македонсиот пазар на капитал 
од развиените пазари. Резултатите се во линија со економската теорија и наодите на Dajcman 

(2013) и Sulejmani и Tevdovski (2022). Притоа, економскиот канал е сличен на државните 
обврзници на САД. Поточно, поради позиција на САД доларот како резервна (“safe haven”) 
валута, инвеститорите за време на глобална економска неизвесност и рецесија, ги пренасочуваат 

нивните средства во долари (Kaul и Sapp, 2006). Во случајот на курсот евро/долар ефектот може 
да биде дуален, односно и/или самостојна депрецијација на еврото и/или апрецијација на САД 
доларот. Во нашиот контекст, апрецијацијата на доларот е индикација за “лоши времиња”, 
полоши перформаси на економијата и пазарот на капитал, односно повисока веројатност за 
негативни приноси. Помалата веројатност за зараза доколку еврото апрецира, пак, исто така е 

логична, бидејќи апрецијацијата на валутата обично е поврзана со повисока економска 

активност или капитални приливи на земјата-издавач. Оттука, бидејќи најголем дел од 

македонскиот извоз е кон еврозоната, па и на јавно тргуваните компании, разбирливо е 
повисокиот економски раст во еврозоната да е поврзан со подобри економски изгледи и помала 
веројатност за негативни приноси. 

 
2 Се повикувам на веројатности, бидејќи пресметки беа направени и со командата margins, кои го потврдуваат 

ова, сепак поради ограничување во однос на големината на трудот тој дел е изоставен. Веројатностите исто 
така лесно може да се пресметаат е^лог шанси/(1+(е^лог шанси).  
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Три-месечниот Еурибор, пак, укажува на статистички сигнификатна директна врска со 
веројатноста за зараза од Србија, Црна Гора, Словенија и од Романија. Имено, порастот на 
каматната стапка ја зголемува веројатноста за зараза од овие пазари. Резултатите се во 

согласност со наодите на Dajcman (2014), кој ја детектира оваа врска при анализа на 
финансиската зараза на пазарот на капитал на Хрватска. Дополнително, наодите се во линија и 
со економската теорија. Имено, порастот на каматните стапки придонесува за намалување на 
економската активност што би се рефлетирало во помали приходи за компаниите и полоши 

перформанси на пазарот на капитал. Трансмисиониот канал, преку три-месечниот Еурибор има 
особено значење за нашата земја поради големата економска и финансиска поврзаност со 

Еврозоната. Следствено, понискиот економски раст во Еврозоната, би предизвикала намалена 
економска активност и во Македонија и поголема веројатност за негативни приноси. 

Во однос на трансмисијата на шоковите за време на кризните периоди, 

инстурменталната дами варијабла за Глобалната Финансиска Криза е статистички значајна во 

сите парови на земји. Коефициентот укажува дека веројатноста од наблудуваните пазари врз 

пазарот на капитал на нашата земја се зголемиле за време на ГФК. Резултатите се во линија со 

наодите на Sulejmani и Tevdovski (2022) кои документираат слични резултати. Од друга страна, 
за време на здравствената криза (Ковид-19), оваа релација е статистички значајна само кај парот 
MBI-DOW. Имено, инструменталната варијабла упатува дека лог шансите за зараза од пазарот 

на капитал на САД се зголемиле за време на пандемијата. Вредно да се напомене е дека 
магнитудата на зараза за време на пандемијата (1,498) е помала во однос на заразата во текот 

на ГФК (2.556).  

Проверката за робустност на резултатите (види прилог 3), дава интересна временска3 

димензија на ефектот на зараза. Имено, резултатите укажуваат дека лог шансите за зараза од 
пазарот на капитал на САД се зголемиле во пред пандемискиот период (пред СЗО да го прогласи 
Ковид-19 за пандемија). Од друга страна, за време на првиот бран истиот не е статистички 

значаен. Компаративно ефектот на зараза од САД, во пред пандемискиот период е со слична 

големина со тој за време на ГФК. Резултатите даваат поткрепа на аргументот на Gunay и Can 

(2022), дека САД биле изворот на финансиска зараза и прелевање за време на пандемијата. 

За крај, важно е да напоменеме дека овие резултати треба да се земаат со 

претпазливост од повеќе причини. Прво, во однос на ГФК, резултатите може да бидат 
контаминирани од идиосинкратските фактори на македонската берза, поврзани со процесот на 

евроатлантска интеграција (НАТО) што се совпаѓа со периодот на глобалната финансиска криза. 
Иако првичниот шок од грчкото вето за пристапување во НАТО алијансата (03.04.2008) е делумно 
заобиколен со дами варијаблата, влијанието на застојот во евроатлантските интеграции можеби 

бил подолгорочен и влијаел на расположението на инвеститорите и на нивните идни очекувања. 
Второ, резултатите не го опфаќаат можниот ефект на прелевање, т.е. прелевањето на 
негативниот шок од пазарот на капитал на САД во Северна Македонија преку пазарот на капитал 
на Србија. Ова би можело да придонесе кон преценување на ефектот на зараза во одредени 
парови кои ги анализираме. Трето, ефектот на зараза за време на здравствената криза, исто така 

може да биде контаминиран од идиосинкратски фактори, поврзан со државните мерки за 

намалување на ширењето на вирусот, стимулирање на економската активност и намалување на 

негативниот ефект врз населението кој може да влијае на инвестицискиот сентимент и врз 
перформансите на пазарите на капитал. 

 
3 Во анализа на временската димензија се водиме по трудовите на Fu et al. (2021) и Akhtaruzzman et al. (2020) кој го 

делат периодот на Ковид-19 во два супгрупи. Првата е пред-пандемискиот период од 31.12.2019 до 10.03.2020 
(појава на првиот случај), и пандемискиот перидот од 11.03.2020 до 20.08.2020 (СЗО го прогласува Ковид-19 за 
пандемија). 
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Целта на овој труд беше да го испита преносот на шоковите од развиените пазари на 
капитал и пазарите на капитал на ЈИЕ врз пазарот на капитал на Македонија. За таа цел беше 
користена методологијата на Bae et al. (2003), базирана на анализата на ко-движењата на 
екстремните негативни приноси преку мултиноминалниот логит метод. 

Нашите резултати упатуваат на статистички значајна и директна врска помеѓу условната 
волатилност и веројатноста за зараза на македонскиот пазар на капитал од развиените и берзите 
на ЈИЕ. Слично, тримесечниот Еурибор покажува директна врска со веројатноста за зараза, но 
истиот е ограничен (статистички значаен) на мал дел од земји. Од друга страна, апрецијацијата 
на еврото/депрецијацијата на доларот и приносот на 10-годишната благајна на САД ја 
намалуваат веројатноста за зараза од развиените земји врз пазарот на капитал на Република 
Северна Македонија. Резултатите се во согласност со емпириската литература и економската и 
финансиската теорија.  

Во поглед на трансмисијата на шоковите за време на кризни периоди, 
инструменталната (дами) варијабла за Глобалната Финансиска Криза е статистички значајна во 
сите парови на земји, додека за здравствената криза е статистичка значајна само во парот DOW-
MBI. Резултатите, упатуваат дека веројатноста за зараза од развиените пазари на капитал и 
пазарите на капитал на ЈИЕ врз пазарот на капитал на нашата земја се зголемиле за време на 
ГФК, додека за време на здравствената криза оваа релација е задржана само за пазарот на 
капитал на САД. Притоа, анализата на временската димензија на трансмисијата на шоковите 
упатува дека ефектот на зараза од пазарот на капитал на САД бил поизразен во пред-
пандемискиот период на вирусот. 

Овие резултати имаат важни импликации за можностите за портфолио 
диверзификација. Иако детектираниот ефект на зараза ги ограничува можностите за 
диверзификација, различните класи на средства што се користат како коваријанти во овој труд 
можат да обезбедат важни сигнали за инвеститорите во нивните портфолио одлуки. Наодите 
можат да бидат додадена вредност особено за македонските резиденти на кои им е дозволено 
да инвестираат во странски хартии од вредност, почнувајќи од јануари 2019 година, поради 
влезот на Република Северна Македонија во втората фаза од Спогодбата за стабилност и 
асоцијација. Сепак, потребно е да нагласиме дека овие резултати треба да се земат со 
претпазливост поради идиосинкратските фактори на Република Северна Македонија, поврзани 
со евроатлантските интеграции кои се совпаѓаат со кризниот период на ГФК, како и  со 
економските и социјални мерки за време на пандемијата кои потенцијално имале влијание врз 
расположението на пазарот и врз очекувањата на инвеститорите.  
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  Прилог 1.    Моделирање на приносот на волатилноста (варијансата) на приносот  
на Eurostoxx50 индексот 

Експоненцијалниот генерализиран  авторегресивен  модел на условната варијанса 
(EGARCH) е модалитет (друга форма) на основниот GARCH модел. Моделот за прв пат беше 
предложен од Нелсон (1991) за да се надмине слабоста GARCH во моделирање на финансиските 
временски, односно за да се овозможи асиметрични ефекти помеѓу позитивните и негативните 
приноси на средствата.  

Математичката формулација на E-GARCH(p,q), во нашиот случај E-GARCH(1,1) 

𝑥𝑡 = µ + 𝑎𝑡  

𝑙𝑛𝜎𝑡
2 = 𝑎0 + ∑ 𝑎𝑖(|𝜀𝑡−1| + 𝑦𝑖𝜀𝑡−1) + ∑ 𝛽𝑗𝑙𝑛𝜎𝑡−𝑗

2

𝑞

𝑗=1

𝑝

𝑖=1

 

            𝑎 𝑡
=  𝜎𝑡  𝑥 𝜀𝑡 

𝜀𝑡 ∼  𝑃𝑣(0,1) 

каде што:  

𝑥𝑡 е вредноста на временската серија во време t. 

µ  e просечната вредност на GARCH моделот 

𝑎 𝑡 е резидуалот на моделот во време t 

𝜎𝑡 е условната стандардна девијација (т.е. волатилност) во време t 

p  е редот на ARCH компонентата во моделот 

𝑎0,𝑎𝑖...𝑎𝑝  се параметрите на ARCH компонентите во моделот 

q  е редот на GARCH компонентата во моделот 

𝛽𝑞 се параметрите на GARCH компонентите во моделот 

𝜀𝑡 се стандардизираните резидуали 

[𝜀𝑡] ∼ 𝑖. 𝑖. 𝑑 

𝐸[𝜀𝑡] = 0 

𝑉𝐴𝑅[𝜀𝑡] = 1 

𝑃𝑣 е функцијата за веројатната дистрибуција на грешките 𝜀𝑡 

Во нашиот случај ние ја правиме пресметката преку претпоставката дека грешките 
следат нормална дистрибуција, при што математичката формулација е следната: 

𝑃𝑣 = 𝑁(0,1) 
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  Прилог 2.    Движења на екстремните и  на заедничките екстремни приноси помеѓу 
македонскиот берзански индекс, развиените и пазарите на капитал на ЈИЕ 

A.) MBI-SOFIX       B.) MBI-BET 

  

C.) MBI-CROBEX      D.) MBI-MONEX 

     

E.) MBI-SASX                        F.) MBI-SBITOP 
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   G.) MBI-CAC                  H.)MBI-DAX 

     

   J.) MBI-FTSE 
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  Прилог 3.     Робустност на резултатите и проверка на временската димензија на ефектот  
на зараза од кризата предизвикана од Ковид-19 

Табела 1. Пресметки на мултиноминалните логит регресии помеѓу македонскиот пазар на  
капитал и пазарите на капитал на ЈИЕ, за време на пред-пандемискиот период  
(Ковид-19=1 31.12.2019 - 10.03.2020) 

 
MBI 

BELEX15 

MBI  

SASX 

MBI 

SOFIX 

MBI 

CROBEX 

MBI 

MOENX 

MBI 

SBITOP 

MBI 

BET 

1         

ГFK     0.738***    0.446**    0.781***    0.878*** 0.726*** 0.399* 0.758*** 

 (0.225) (0.223) (0.216) (0.209) (0.208) (0.237) (0.219) 

        

Ковид-19  0.503 0.034 0.101 0.619 -0.459 0.638 0.115 

 (0.545) (0.616) (0.615) (0.502) (0.738) (0.499) (0.619) 

        

ЕGARCH 

(1,1) 

534.774* 1208.885*** 389.593 990.607*** 923.346*** 799.267*** 1110.140*** 

Eurostoxx50   (323.247) (255.833) (322.096) (271.093) (268.637) (307.915) (275.245) 

        

Тримесечен  9.039 1.905 6.655 0.913 2.765 9.991 3.803 

Еурибор (6.453) (5.691) (6.289) (5.687) (5.662) (6.355) (5.927) 

        

Евро/  -6.084 -6.944 -21.406* -11.691 -5.923 -9.478 -27.002** 

долар (12.268) (11.426) (11.802) (11.329) (11.160) (12.143) (11.745) 

        

10г.обв.  -0.337 -0.602 -0.531 -3.965*** -1.575 -2.166* -4.001*** 

САД (1.273) (1.181) (1.234) (1.196) (1.160) (1.253) (1.236) 

        

Константа  -2.455*** -2.456*** -2.358*** -2.514*** -2.382*** -2.424*** -2.614*** 

 (0.099) (0.092) (0.096) (0.095) (0.091) (0.096) (0.098) 

2  
      

ГFK  2.268*** 2.315*** 2.083*** 2.201*** 1.874*** 2.633*** 1.674*** 

 (0.483) (0.562) (0.523) (0.529) (0.575) (0.611) (0.542) 

        

Ковид-19  -11.853 -10.191 -11.781 -11.278 -9.816 -10.576 -9.733 

 (966.620) (510.425) (1050.298) (846.093) (406.785) (804.326) (364.309) 

        

ЕGARCH 

(1,1) 

2482.983*** 1939.002*** 2451.617*** 2040.969*** 2299.612*** 2858.847*** 2210.831*** 

Eurostoxx50   (400.977) (465.502) (410.110) (420.475) (423.912) (444.963) (425.460) 

        

Тримесечен  19.613* 13.015 16.416 18.220 22.810* 23.354** 23.788* 

Еурибор (10.421) (12.933) (11.075) (12.218) (12.625) (11.586) (12.348) 

        

Евро/  14.612 9.451 -22.934 -27.978 -26.890 -3.818 -12.900 

долар (24.976) (30.166) (28.170) (30.501) (33.249) (29.834) (31.804) 

        

10г.обв.  -3.458 -1.404 -1.132 -2.426 -0.622 -2.604 1.864 

САД (2.322) (2.923) (2.622) (2.908) (3.037) (2.717) (2.988) 

        

Константа  -5.832*** -5.987*** -5.907*** -5.828*** -5.940*** -6.681*** -5.667*** 

 (0.364) (0.415) (0.380) (0.378) (0.393) (0.519) (0.349) 

Мк-феден R2 0.057 0.047 0.051 0.057 0.042 0.058 0.055 

Х-квадрат 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Стандардните грешки на опсервациите се во загради, * p < .10, ** p < .05, *** p < .01 
Извор: Пресметки на авторот 



 

21  | С т р а н а  

 

Зборник 

 

 

Табела 2. Пресметки на мултиноминалните логит регресии помеѓу македонскиот пазар  
на капитал и развиените пазари на капитал, за време на пред-пандемискиот период  
(Ковид-19=1 31.12.2019 - 10.03.2020) 

 

 MBI 

DOW 

MBI 

CAC 

MBI 

FSTE 

MBI 

DAX 

1  
    

ГFK  0.596*** 0.487** 0.586*** 0.591*** 

 (0.217) (0.229) (0.225) (0.221) 

     

Ковид-19  -0.639 -0.074 -0.436 -0.093 

 (0.755) (0.626) (0.745) (0.625) 

     

ЕGARCH (1,1) 1469.977*** 1017.707*** 1004.006*** 1023.504*** 

Eurostoxx50   (274.886) (286.265) (287.207) (278.903) 

     

Тримесечен  7.634 4.604 3.032 4.837 

Еурибор (5.662) (6.024) (5.982) (5.894) 

     

Евро/  -2.736 -9.873 -26.765** -14.997 

долар (11.301) (11.857) (11.755) (11.646) 

     

10г.обв.  -7.104*** -6.201*** -6.127*** -6.324*** 

САД (1.241) (1.276) (1.271) (1.259) 

     

Константа  -2.503*** -2.516*** -2.535*** -2.498*** 

 (0.095) (0.097) (0.097) (0.095) 

2 
    

ГFK  2.324*** 1.139 1.332** 1.411* 

 (0.575) (0.700) (0.584) (0.748) 

     

Ковид-19  2.239** -11.682 1.776* -10.091 

 (1.124) (951.478) (1.079) (495.185) 

     

ЕGARCH (1,1) 2300.993*** 2036.500*** 2054.922*** 1869.358*** 

Eurostoxx50   (451.647) (457.480) (428.578) (485.613) 

     

Тримесечен  22.333* -9.624 -0.712 -7.830 

Еурибор (12.735) (13.376) (12.232) (14.565) 

     

Евро/  -64.954** -57.367* -46.329 -68.728** 

долар (30.404) (30.924) (28.977) (32.306) 

     

10г.обв.  -8.896*** -8.603*** -5.616* -9.540*** 

САД (3.003) (3.296) (2.931) (3.557) 

     

Константа  -6.282*** -6.046*** -5.632*** -6.328*** 

 (0.441) (0.406) (0.342) (0.465) 

Мк-феден R2 0.075 0.057 0.057 0.058 

Х-квадрат 0.000 0.000 0.000 0.000 

Стандардните грешки на опсервациите се во загради, * p < .10, ** p < .05, *** p < .01 
Извор: Пресметки на авторот 
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Табела 3. Пресметки на мултиноминалните логит регресии помеѓу македонскиот пазар  
на капитал и пазарите на капитал на ЈИЕ, за време на пандемискиот период  
(Ковид-19=1 11.03.2020 - 20.08.2020) 

 

 
MBI 

BELEX15 

MBI  

SASX 

MBI 

SOFIX 

MBI 

CROBEX 

MBI 

MOENX 

MBI 

SBITOP 

MBI 

BET 

1  

       

ГFK  0.689*** 0.404* 0.735*** 0.810*** 0.721*** 0.318 0.711*** 

 (0.226) (0.225) (0.217) (0.211) (0.210) (0.239) (0.221) 

        

Ковид-19  -0.370 -0.366 -0.447 -0.484* -0.138 -0.671** -0.437 

 (0.289) (0.272) (0.288) (0.294) (0.251) (0.310) (0.299) 

        

ЕGARCH (1,1) 554.642* 1242.237*** 415.239 1032.190*** 926.494*** 848.620*** 1143.240*** 

Eurostoxx50   (326.329) (256.363) (324.595) (272.601) (267.240) (311.280) (275.311) 

        

Тримесечен  8.977 2.136 6.710 1.127 2.732 10.065 3.990 

Еурибор (6.461) (5.703) (6.307) (5.698) (5.669) (6.376) (5.944) 

        

Евро/  -6.051 -7.084 -21.391* -11.550 -6.090 -9.379 -26.957** 

долар (12.209) (11.389) (11.753) (11.273) (11.148) (12.052) (11.698) 

        

10г.обв.  -0.415 -0.642 -0.557 -4.065*** -1.520 -2.278* -4.007*** 

САД (1.268) (1.175) (1.229) (1.192) (1.155) (1.245) (1.229) 

        

Константа  -2.415*** -2.426*** -2.319*** -2.465*** -2.374*** -2.364*** -2.578*** 

 (0.101) (0.093) (0.098) (0.096) (0.093) (0.097) (0.099) 

2 

       

ГFK  2.320*** 2.311*** 2.002*** 2.263*** 1.672*** 2.620*** 1.576*** 

 (0.511) (0.587) (0.543) (0.559) (0.600) (0.654) (0.556) 

        

Ковид-19  0.169 -0.185 -0.682 0.190 -1.666 -0.253 -0.974 

 (0.890) (1.189) (1.183) (0.949) (1.580) (1.322) (1.242) 

        

ЕGARCH (1,1) 2454.396*** 1953.126*** 2547.821*** 1991.399*** 2561.713*** 2870.679*** 2329.903*** 

Eurostoxx50   (420.826) (487.946) (444.163) (441.506) (492.626) (486.826) (462.276) 

        

Тримесечен  19.180* 13.091 17.767 17.234 26.572** 23.403* 25.327** 

Еурибор (10.615) (13.153) (11.313) (12.469) (12.649) (11.954) (12.417) 

        

Евро/  14.403 9.230 -23.295 -28.022 -27.764 -3.942 -13.499 

долар (24.955) (30.168) (28.260) (30.451) (33.437) (29.836) (31.804) 

        

10г.обв.  -3.360 -1.369 -1.303 -2.258 -1.298 -2.594 1.539 

САД (2.332) (2.934) (2.632) (2.934) (3.070) (2.748) (3.019) 

        

Константа  -5.866*** -5.987*** -5.876*** -5.862*** -5.896*** -6.670*** -5.624*** 

 (0.379) (0.428) (0.381) (0.395) (0.390) (0.532) (0.349) 

Мк-феден R2 0.058 0.042 0.053 0.058 0.043 0.061 0.057 

Х-квадрат 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Стандардните грешки на опсервациите се во загради, * p < .10, ** p < .05, *** p < .01 
Извор: Пресметки на авторот 
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Табела 2. Пресметки на мултиноминалните логит регресии помеѓу македонскиот пазар  

на капитал и развиените пазари на капитал, за време на пандемискиот период  
(Коивд-19=1 11.03.2020 - 20.08.2020) 

 MBI 

DOW 

MBI 

CAC 

MBI 

FSTE 

MBI 

DAX 

1      

ГFK  0.523** 0.425* 0.533** 0.544** 

 (0.218) (0.231) (0.227) (0.223) 

     

Ковид-19  -0.814** -0.574* -0.542* -0.464 

 (0.317) (0.304) (0.304) (0.288) 

     

ЕGARCH (1,1) 1542.561*** 1073.685*** 1057.889*** 1062.213*** 

Eurostoxx50   (276.191) (286.802) (288.092) (278.451) 

     

Тримесечен  8.441 5.201 3.648 5.105 

Еурибор (5.703) (6.057) (6.017) (5.909) 

     

Евро/  -3.271 -10.066 -27.021** -15.170 

долар (11.248) (11.808) (11.713) (11.601) 

     

10г.обв.  -7.033*** -6.192*** -6.089*** -6.300*** 

САД (1.226) (1.265) (1.259) (1.249) 

     

Константа  -2.457*** -2.477*** -2.502*** -2.464*** 

 (0.096) (0.098) (0.099) (0.097) 

2     

ГFK  2.478*** 1.469** 1.520** 1.382* 

 (0.617) (0.745) (0.610) (0.777) 

     

Ковид-19  0.997 1.108 1.022 -0.415 

 (0.847) (0.828) (0.678) (1.392) 

     

ЕGARCH (1,1) 2045.816*** 1806.710*** 1836.099*** 1907.889*** 

Eurostoxx50   (470.391) (469.212) (434.357) (540.387) 

     

Тримесечен  17.694 -12.932 -4.235 -7.405 

Еурибор (13.056) (13.159) (12.045) (15.062) 

     

Евро/  -61.669** -57.273* -44.107 -69.167** 

долар (30.122) (30.784) (28.971) (32.249) 

     

10г.обв.  -8.782*** -8.322** -5.554* -9.498*** 

САД (3.063) (3.351) (3.008) (3.549) 

     

Константа  -6.300*** -6.249*** -5.711*** -6.312*** 

 (0.467) (0.464) (0.368) (0.473) 

Мк-феден R2 0.079 0.061 0.059 0.060 

Х-квадрат 0.000 0.000 0.000 0.000 

Стандардните грешки на опсервациите се во загради, * p < .10, ** p < .05, *** p < .01 
Извор: Пресметки на авторот 
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Влијанието на пазарот на капитал врз економскиот раст 
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ВЛИЈАНИЕТО НА ПАЗАРОТ НА КАПИТАЛ  
ВРЗ ЕКОНОМСКИОТ РАСТ 
 

          ФЕСТИМ ФЕТАИ 

 

 

Ова истражување има за цел на емипириски начин да ја анализира каузалната врска 
помеѓу пазарот на капитал и економскиот раст на РСМ во текот на периодот 2005 до 2019 година. 
Во ова истражување ја користевме повеќекратната регресија со цел да ја пронајдеме причинско-
последичната врска помеѓу пазарот на капитал и економскиот раст. Резултатите на ова 
истражување покажуваат позитивна врска помеѓу пазарот на капитал и економскиот раст. 
Дополнително, овие наоди покажуваат дека владините трошоци и инфлацијата имаат негативно 
влијание врз економскиот раст. Истражувањето исто така покажува дека пазарот на капитал игра 
потпорна улога врз економскиот раст во РСМ. Ова истражување им препорачува на креаторите 
на политиките во РСМ да преземат институционални реформи со цел да го поттикнат развојот 
на пазарот на капитал, што ќе доведе до повисок економски раст на РСМ.     

Клучни зборови:  Пазар на капитал, Метод на тридимензионална линеарна регресија, 
Проценка на малите квадрати (OLS), економски раст. 

 

 

Постојат голем број на емпириски истражувања кои ја истражувале причинско-
последичната врска помеѓу пазарот на капитал и економскиот раст. Сепак, резултатите се сеуште 
нејасни и дискутабилни. Повеќето истражувања (Levine, 1997, 2005, Wachtel, 2001, Fink, Haiss и 
Vuksic, 2005 Christopoulos и Tsionas 2004, Dawson 2008, Hsueh et al. (2013), Nazlioglu et al. 2014) 
дошле до заклучок дека пазарот на капитал позитивно влијае на економскиот раст. Меѓутоа, мал 
број на истражувања ја анализирале причинско-последичната врска помеѓу пазарот на капитал 
и економскиот раст во земјите во развој, посебно во РСМ (Hermes и Lensink, 2000, Koivu, 2002, 
Berglof и Bolton, 2002, Drakos, 2002, Bonin и Wachtel, 2003, Fink et al., 2005, 2008 и Kenourgios и 
Samitas 2007). Бидејќи многу малку истражувања се направени во земјите во развој и РСМ, овие 
земји сега нудат интересен случај на истражување, посебно во врска со влијанието на пазарот 
на капитал врз економскиот раст. Така, примарна цел на ова истражување е да анализираме 
дали пазарот на капитал има влијание врз економскиот раст во РСМ во периодот 2005-2019. 

Придонесот на ова истражување е двоен: Прво, само неколку истражувања ја 
испитувале причинско-последичната врска помеѓу пазарот на капитал и економскиот раст во 
РСМ. Затоа, овој труд дава придонес кон одредено прашање кое е многу малку истражувано. 
Второ, поголемиот број од истражувањата во однос на ова прашање користеле наративни и 
компаративни пристапи, додека во овој труд користев квантитативни пристапи, односно 
повеќекратна регресија со цел да се добијат информации за ефектот на пазарот на капитал врз 
економскиот раст на РСМ. Исто така, го зедовме предвид и најчесто користениот финансиски 
показател во литературата, како што е на пример пазарната капитализација. Во овој труд исто 
така ги вклучивме и контролни променливи, владините трошоци и инфлацијата. Податоците 
користени во ова истражување се земени од Светската банка (СБ), Меѓународниот монетарен 
фонд (ММФ) и Европската банка за обнова и развој (ЕБОР).      

Апстракт 

1.  Вовед 



 

26  | С т р а н а  

 

Зборник 

За да резимираме, резултатите од повеќекратната регресија покажуваат позитивна 
врска помеѓу пазарот на капитал и економскиот раст, така овој финансиски пазар игра потпорна 
улога врз економскиот раст на РСМ. Дополнително, владините трошоци и инфлацијата покажаа 
дека се негативно поврзани со економскиот раст.     

Овој труд е организиран на следниот начин: Делот 2 ја разгледува литературата; Делот 
3 дискутира за методологијата и податоците од истражувањето; Делот 4 ги дава резултатите, 
додека Делот 5 го дава заклучокот. 

 

 

Во овој дел ќе ги анализираме емпириските докази во врска со односот помеѓу пазарот 
на капитал и економскиот раст. Во однос на причинско-последичната врска помеѓу пазарот на 
капитал и економскиот раст, емпириските докази не даваат единствен одговор за оваа 
проблематика. King и Levine (1993a и 1993b) анализираа 77 земји користејќи ја повеќекратната 
регресија и констатираа силна врска помеѓу пазарот на капитал и економскиот раст. Levine и 
Zervos (1998) дојдоа до заклучок дека развојот на пазарот на капитал има позитивен ефект врз 
економскиот раст. Неодамнешните истражувања од страна на Beck et al. (2000), Levine et al. 
(2000), Christopoulos и Tsionas (2004), Daëson (2008), Hsueh et al. (2013), Nazlioglu et al. (2014) 
заклучија дека развојот на пазарот на капитал има позитивно влијание врз економскиот раст, 
сепак Karet al. (2011) откри дека ефектот на развојот на капитал врз економскиот раст е нејасен. 
Од друга страна, истражувањата како тие на Arestis и Demeзtriades (1997), Shan и Morris (2002) и 
Shan, Sun и Morris (2001) заклучија дека развојот на пазарот на капитал има позитивен ефект врз 
економскиот раст само во еден мал број на земји. Дополнително, во последните наоди, Acaravci 
et al. (2009), Bangake и Eggoh (2011), Pradhan et al. (2013), и Hassan et al. (2011) го анализираа 
причинско-последичниот ефект и односот помеѓу  развојот на пазарот на капитал и економскиот 
раст и го потврдија постоењето на заемната каузалност помеѓу овие две променливи. 

Спроведени се само неколку емпириски истражувања за односот помеѓу развојот на 
пазарот на капитал и економскиот раст во земјите во развој. Дополнително, истражувањата за 
овие земји не даваат конечен одговор за ефектот на развојот на пазарот на капитал и 
економскиот раст. Koivu (2002), Daëson (2003), Mehl et al. (2005) и Gurgul и Lach (2011) открија 
дека развојот на пазарот на капитал нема позитивен ефект на економскиот раст. Од друга страна 
Neimke (2003) и Cojocaru et al. (2011) дојдоа до заклучок дека развојот на пазарот на капитал има 
позитивен ефект на економскиот раст на земјите во развој. Така, не постои консензус помеѓу 
авторите за улогата на развојот на пазарот врз економскиот раст (Luintel и Khan 1999). Затоа, ова 
истражување е уште еден обид за да се утврди дали развојот на пазарот на капитал го забрзува 
економскиот раст. 

 

 

Во овој дел, развиваме еден емпириски економетриски модел за да ја процениме 
врската и причинско-последичната врска помеѓу развојот на пазарот на капитал и економскиот 
раст во РСМ во периодот 2005-2019. 

3.1.  Емпириски  модел 

Преку методот на едноставната линеарна регресија и преку примената на методот на 
мали квадрати (OLS), ние ќе ги тестираме ефектите на пазарот на капитал врз економскиот раст 
на РСМ.  

2.  Осврт на литературата 

3.  Методологија на податоците на истражувањето 
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Затоа, спецификацијата на моделот на тридимензионалната линеарна регресија е како 
што следува:  

𝑌𝑖 = 𝐵1 + 𝐵2𝑋1 + 𝐵3𝑋2 + 𝐵4𝑋3 + 𝑢𝑖               (1) 

Y  –  претставува зависна променлива (променлива која треба да се разјасни, регресант, 
ендогена, предвидена итн.), во нашиот случај на истражување како зависна променлива  
се користи БДП (Бруто домашниот производ); 

X  –  претставува независна променлива (регресор, егзогена, предвидувачка итн.),  
во нашиот  случај е како независна променлива;  

B1, B2, B3 и B4 се нарекуваат параметри или коефициенти за проценка каде B1 е параметарот на 
константата, додека B2, B3 и B4 се параметри на проценка на независната променлива. 

ui  е стохастичка променлива или “error поим“, ги содржи сите фактори или променливи кои не 
се предвидени во моделот и е случајна променлива која не е набљудувана, и може да добие 
позитивни и негативни вредности.                                                                                                                                          

3.2.  Проценка на малите квадрати (OLS) 

Едноставноста на овој модел произлегува од претпоставката за поимот грешка: каде се 
претпоставува дека e≈N (0 , σ2). Со други зборови, знаејќи ја вредноста на поимот грешка кој што 
во моделот не објаснува ништо во однос на другите променливи (распределбата на поимот 
грешка е независна од останатите променливи), како и набљудувањата на поимот грешка не се 
во корелација една со друга. Во принцип, единствено е нормално распределено каде што E (e)=0 
(поимот грешка има просек од 0) и постојана промена. За даден X не постои сериска корелација 
помеѓу набљудувањата, односно поимите грешка не се хетероскедастички. Со други зборови, 
индивидуалните набљудувања со текот на времето се различни индивидуални набљудувања и 
таквиот пристап може да биде разумен во случаите кога големината на примероците од 
посредните податоци е многу мала. Меѓутоа, игнорирајќи ја панел структурата на податоците, 
претпоставувајќи дека поимот грешка е независен и распределен на еднаков начин, води кон 
резултати кои не се соодветни во многу модели. По споменатата загриженост од класичниот 
модел на линеарната регресија, ефикасна проценка може да се постигне користејќи го методот 
на мали квадрати (OLS). И покрај многуте предрасуди, слично како и со другите истражувања, и 
во ова истражување собраните податоци ќе бидат проценети преку малите квадрати (OLS) во 
нашата емпириска анализа. 

 

 

Во овој дел, ги прикажуваме резултатите од OLS или на повеќекратната регресија во 
врска со влијанието на пазарот на капитал врз економскиот раст на РСМ. Пресметаните 
резултати се следниве: 

lnY(GDP)=0.471*+0,00239**lnkap_tregut -0,0081***lnsh_qeveritare -0,00738***lnflacioni  
(se)              0,047   0,00052                            0,00039                                0,0013                  

      Како што се гледа од горната равенка, пазарот на капитал има позитивен коефициент од 
0,0023 (s.e. 0,00052), и е статистички значаен што подразбира дека пазарот на капитал има 
позитивна врска со економскиот раст. Исто така, резултатот покажува дека пазарот на капитал 
го забрзува економскиот раст на РСМ. Затоа, можеме да заклучиме дека пазарот на капитал игра 

4.  Емпириски резултати 
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потпорна улога на растот на економскиот раст на РСМ. Резултатите од ова истражување се во 
согласност со повеќето од претходните истражувања (Rajan и Zingales 1998, Koivu 2002, 
Kenourgios и Samitas 2007 и Cojocaru Hoffman и Miller 2013) кои открија позитивен однос помеѓу 
развојот на пазарот на капитал и економскиот раст. Има други истражувања кои открија 
негативен однос помеѓу пазарот на капитал и економскиот раст, како на пример De Gregorio и 
Guidotti (1995), Koivu (2002), Daëson (2003), Mehl et al. (2005) и Gurgul и Lach (2011).  

Исто така, резултатите покажуваат дека коефициентот на вкупната државна 
потрошувачка е негативен -0,0081 (s.e 0,00039), и статистички е значаен, што подразбира дека 
вкупната државна потрошувачка има негативно влијание врз економскиот раст. Резултатите од 
ова истражување покажуваат дека повисоките владините трошоци имаат негативен ефект во 
реалниот раст на економијата, бидејќи го пренесуваат капиталот од приватните продуктивни 
активности на Владата, која ги користи истите на неефикасен начин. Повеќето од нив заклучуваат 
дека повисоката државна потрошувачка ќе ги намали економските активности со 
прераспределба на ресурсите од приватните продуктивни активности на Владата, која може да 
ги користи истите за непродуктивни цели. 

Инфлацијата има негативен коефициент од - 0.00738 (s.e. 0.0013) и е статистички 
значајна, што значи дека инфлацијата има негативно влијание врз реалниот економски раст. Ова 
е во согласност со истражувањата на Gillman и Harris (2004), Caporale (2009) кои открија дека 
инфлацијата е негативно поврзана со економскиот раст. 

 

 

 

Во овој труд преку повеќекратната регресија го анализиравме влијанието на пазарот на 
капитал врз економскиот раст на РСМ во периодот 2005 до 2009 година. Ова истражување ја 
примени пазарната капитализација како мерка на пазарот на капитал, и како и пазарната 
капитализација, односно пазарот на капитал влијае на економскиот раст на РСМ. Од резултатот 
може да се види дека равојот на пазарот на капитал позитивно влијае врз економскиот раст. 
Дополнително, резултатот ја поддржува хипотезата дека пазарот на капитал генерира 
економски раст.  На овој начин, можеме да заклучиме дека развојот на пазарот на капитал игра 
потпорна улога на економскиот раст на РСМ. Вкупните владини трошоци и инфлацијата имаат 
негативен ефект врз економскиот раст. Поголемото трошење на Владата може да го влоши 
економскиот раст прераспределувајќи ги ресурсите од приватните продуктивни активности на 
Владата, која ги користи истите на неефикасен начин.     

На крај, бидејќи пазарот на капитал генерира економски раст, резултатот може да им 
се препорача на креаторите на политиките за да преземат институционални реформи со цел да 
се овозможи развој на пазарот на капитал, кој најверојатно ќе доведе до повисок економски раст 
на РСМ. 
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ЛОКАЛНИТЕ ОБВРЗНИЦИ – ПОТЕНЦИЈАЛ ЗА  
ФИНАНСИРАЊЕ НА ЕКОНОМСКИОТ РАВОЈ 

         ДОРОТЕА ТРАЈКОВСКА 

 

 

 

Во услови на дефицитарни локални приходи за инвестиции и економски развој 
потребни се нови извори за финансирање во општините. Општинските обврзници како хартии 
од вредност се потенцијален извор на финансирање на општините преку пазарот на капитал. 
Трудот проучува неколку корелативно поврзани проблеми: споредбено финансирање на 
локалните инвестиции преку банкарски кредит и општински обврзници, начини за афирмација 
на општинските обврзници, со акцент на нивниот потенцијал - преземен од компаративните 
економски системи. За таа цел се елаборирани поимот на локалните обврзници, причините 
поради кои локалните обврзници не се доволно искористени досега кај нас, како и предлог 
решенија за подобрување на состојбите. Појдовна точка се инвестициските потреби на 
локалната самоуправа, која соочена со лимитиран инвестициски буџет треба да бара излез во 
алтернативни надворешни извори на финансирање. Посебно место во трудот имаат 
графиконите и илустрациите на истражувачките резултати во однос на користа на општините и 
на инвеститорите од  општинските обврзници. Направена е и студија на случај во конкретна 
македонска општина. Интересен момент е одговарањето на прашањата за колебливоста и за 
подготвеноста на локалната самоуправа за издавање општински обврзници. Новододадената 
вредност во трудот се понудените предлог решенија со  прикажаните перспективи на развој и 
потенцијалниот раст на локалните обврзници во Република Северна Македонија. Во 
генералниот заклучок врз основа на теоретски научни резултати и емпириско истражување 
сублимирано се изведени најмаркантните бенефити на општинските обврзници, потенцијалните 
препреки и предизвици и се сугерира воведување на нова инвестициска практика преку нивна 
емисија. Со нивно издавање би се финансирале посебни програми и локални инфраструктурни 
објекти, кои пак подоцна самите ќе генерираат приходи.  

Клучни зборови:  локални обврзници, пазар на капитал, инвестиции. 

 

 

 

Општинската обврзница е долгорочна должничка хартија од вредност, предвидена да 
претставува дополнителен извор на средства за финансирање на општините уште во 2004та 
година, во согласност со Законот за финансирање на општините во Република Северна 
Македонија.4 Сепак, во практиката овој финансиски инструмент отсуствува, иако е познато дека 
општините се судираат со проблемот на финансирање на локалниот инвестициски развој. Се 
поставуваат прашањата: Зошто општините досега не ги користеле локалните обврзници?  Дали 
се причините правни, економско-финансиски, или станува збор за непостоење на политичка 
волја и  несозреани услови за нивна примена?  

 
4  Закон за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Сл. Весник на РМ“ бр. 61/2004, 96/2004, 

67/2007, 156/2009, 47/2011, 192/2015, 209/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“  
бр. 244/2019).  

Апстракт 

1.  Вовед 
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Целта на трудот е теоретски да ги проучи општинските обврзници на пазарот на 
капитал, преку детална студија за идентификување на бенефитите и предлог решенија за 
практична примена. До сега не е евидентирана емисија на општински обврзници кај нас, а досега 
најдалеку во постапката да се постигне емисија имаа општините Аеродром и Струмица. Кај многу 
општини, дури постои и страв од понатамошно задолжување. Ова колебање може да се смета 
за оправдано, ако се прифати дека товарот на плаќање ќе падне на општината, а товарот на 
потенцијалните тешкотии на лицето одговорно за нивната имплементација.  

Општинските обврзници (анг. „municipal bonds“) се алтернативен и потенцијално 
поевтин начин на финансирање на општините од кредитите од аспект на општината, па 
прашањето е зошто би биле општинските обврзници привлечни или интересни за инвеститорите 
(купувачите)? Тие би требало да се од посебен интерес за инвеститорите, бидејќи локалната 
власт е гарант за нивно враќање, а дополнителен поттик може да биде нивниот поволен даночен 
третман, односно приходите остварени од нив се ослободени од оданочување (Galinski, 2013). 
Втора причина за атрактивност на општинските обврзници е регулираната постапка за нивно 
издавање со Законот за хартии од вредност5 и правилниците донесени од Комисијата за хартии 
од вредност. Трета причина е дека преку купување општинска обврзница, инвеститорите можат 
директно да придонесат за реализација на конкретниот проект од локално или од национално 
значење. Практично ако се локални физички лица може да го видат и почувствуваат бенефитот 
од инвестицијата во облик на локално добро или локална услуга која ќе ја добиваат од 
општината. 

 

 

2.1.  Општинските обврзници во теоријата и регулативата 

Општинските обврзници се долгорочни должнички хартии од вредност, чиј емитент е 
единица на локалната самоуправа. Номиналната вредност на обврзницата е вредноста на која 
што таа гласи, односно се издава. Тоа е сумата што издавачот ја позајмува и се обврзува да ја 
врати на денот на достасување. Купонската каматна стапка е каматна стапка по која што е 
издадена обврзницата. Датум на достасување на обврзницата е датумот кога треба да се исплати 
номиналната вредност или главнината. 

Слично на државните обврзници, номиналната каматна стапка на општинските 
обврзници се состои од неколку компоненти: реална безризична каматна стапка, премија за 
инфлација, премија за ризик од неисполнување на обврските, премија за ризик до достасување 
и премија за ликвидност. Општинските обврзници се сметаат за сигурен финансиски инструмент, 
веднаш зад трезорските обврзници, поради малата премија за ризик од неисполнување на 
обврските во однос на нивното сервисирање (Janovec, 2016). Причина за нивна афирмација е 
што општините го немаат истиот фискален капацитет за генерирање приходи, како и 
централната државна власт.  

Емисијата на општинските обврзници се реализира на два начина: низ конкурентен 
процес (јавна понуда) или преку договорена продажба на познат купувач (приватна понуда). 
Новите емисии се продаваат или по цена која е блиску до номиналната или по номинална, а 
цената на неподмирените обврзници може да варира над и под номиналната (во зависност од 
движењата на пазарните каматни стапки). Кога пазарната каматна стапка е повисока од 
купонската каматна стапка, тогаш обврзницата се продава по пониска цена од номиналната, 
односно по дисконт. Кога е обратно, тогаш неподмирените обврзници се продаваат по повисоки 
цени од номиналната, односно по премија. 

 
5 Закон за хартии од вредност (консолидиран текст), Комисија за хартии од вредност. 

2.  Преглед на литература 



 

34  | С т р а н а  

 

Зборник 

Номиналната вредност на општинските обврзници може да се исплатува еднократно 
(“bullet payment”) или етапно во т.н. транши. Најчести купувачи на општинските обврзници се 
инвестициските фондови, осигурителните друштва, банките, физичките лица од земјата и од 
странство. Обврзниците може да бидат гарантирани од страна на комерцијалните банки или од 
други финансиски институции, или поретко, преку заложување (хипотека) на некој општински 
имот. Општинските обврзници може да бидат издадени во домашна валута (со или без девизна 
клаузула) или во странска валута. Во однос на рочноста, поголемиот период на доспевање 
вообичаено носи поголема неизвесност и повлекува повисока барана стапка на принос. 

Пред да отпочнат со емисија, општините треба да го испитаат сопствениот кредитен 
рејтинг и интересот на финансиските инвеститори, да ги утврдат рочноста и износот на 
обврзницата. Пожелно е добивање на позитивна кредитна оцена  од реномирана меѓународна 
кредитна рејтинг агенција (на пр., Standard & Poor’s, Moody’s или Fitch). До сега, позитивна 
оценка имаат добиено: Град Скопје, Штип, Велес, Струмица, Гостивар, Илинден, Битола, Кичево 
и Куманово. 

2.2.  Емпириска литература за општинските обврзници 

Уште одамна (Macaulay, 1938) е објаснета важноста на локалните обврзници преку 
нивните долгорочни финансиски и инвестициски ефекти. Во деведесеттите години на минатиот 
век има значаен подем и афирмација на пазарот на локални обврзници. Презентирани се 
економските, институционалните и политички прашања во низа трудови за локалните 
обврзници (Daher, 1997) со информации за условите за развојот на општинските кредитни 
пазари. Се препорачува финансирање на долгот за обврзниците од сопствените даночни 
приходи на општините и со приходи од заработката од  други проекти. На пример, од водни 
објекти, патарини итн. Се бара најисплатливиот метод на издавање општински хартии од 
вредност во повеќе студии (на пр. Stevens, 1997). Во 2011 иноватори предложиле нова 
институција - CommonMuni која би ги намалила трошоците за позајмување на општините и би го 
зголемила приносот на инвеститорите (Green 2011). Американската агенција ФИНРА, 
општинските обврзници ги нарекува “munis” и ги истражува погодностите за инвеститорите, 
нудејќи продлабочени анализи во случај на нивно купување (FINRA, 2021). 

 

 

 

Методологијата на истражување во трудот користи историски метод, правен метод, 
метод на финансиска компарација, метод на вреднување на општински обврзници, метод на 
илустрација на резултати, индуктивен метод (од посебно кон општо), метод на студија на случај, 
метод на симулација, SWOT анализа и др. Методолошкиот пристап се темели на споредба на 
финансиските ефекти од банкарскиот кредит наспроти општинската обврзница, при различни 
сценарија на промена на пазарната каматна стапка. Секако, издавањето на обврзници е 
покомплицирано од аплицирањето за заем и бара поразвиен финансиски пазар. 

3.1.  Модели за вреднување на општинските обврзници 

Постојат два основни вида на инструменти, кои се на располагање за финансирање на 
општинските расходи: кредити и обврзници. Со користење на инструментите, податоците може 
да се конвертираат  во специфичен модел со цел да се донесе одлука која се темели на 
емпириска споредба.  

 

3.  Методологија  
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Пазарната вредност на обврзниците е подложна на промени под влијание на 
промената на пазарната каматна стапка низ времето. Цената на обврзницата е еднаква на 
сегашната вредност на идните парични текови што таа обврзница ги генерира. Во општ облик, 
вредноста на обврзницата може да се изрази преку следната формула (1): 

𝑃 = ∑
𝐶

(1+𝑟)𝑡
+

𝑀

(1+𝑟)𝑛
𝑛
𝑡=1  (1) 

каде што, P е пазарна цена на обврзницата; n се број на периоди; C е полугодишна вредност на 
купонот (каматните плаќања); r е полугодишна каматна стапка, М е номинална вредност и  t е 
време на доспевање на обврзницата за наплата. 

3.2.  Банкарски кредити 

Важно е да се анализира и на начинот на функционирање на кредитите како извор за 
финансирање на капитални инвестиции во општините. Условите на банкарските кредити се  во 
зависност од поединечните финансиски позиции на општините, економското окружување и 
кредитниот потенцијал на банките. Административните процедури неопходни за земање на 
кредит се помалку комплексни и поефтини, отколку во случај на емисија на обврзници.6 

Графикон бр.1. Илустрација на отплатата на банкарскиот кредит и на обврзницата  
 со еднократна отплата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: Сопствена илустрација на авторот 

 

 
6  Банките можат да одлучат да го одобрат повторно постоечкиот кредит по доспевање и на тој начин да го 

продолжат доспевањето. Меѓутоа, преку краткорочен кредит, ја изложуваат општината на ризикот од 
рефинансирање. Ова може да доведе до ликвидност или несолвентност и до делумно завршен проект кој нема 
вредност за никого. Трошоците од кредитите се состојат од каматни стапки и такси кои банката ги наплаќа. 
Банките ги поставуваат каматните стапки врз основа на моменталните каматни стапки на пазарот, потоа 
рокови на доспевање и кредитните способности на должникот. Секоја општина го цени кредитот за да ја 
идентификува најдобрата понуда. 
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Во следниов дел е извршена компаративна анализа на можностите на една општина во 
рамките на градот Скопје за финансирање на локален инвестициски проект во денарска 
противвредност на 400.000 евра, преку банкарски кредит и општинска обврзница. 

   Опција 1.     Задолжување преку банкарски кредит 

Класичната опција е финансирање преку кредит од една од водечките комерцијални 
банки. Од разговорот со претставници на водечка комерцијална банка произлезе дека условите 
за банкарскиот заем од 400.000 евра за финансирање на конкретниот инвестициски проект би 
биле номинална каматна стапка од 4% и период на отплата од 10 години. Месечната рата би 
изнесувала 3937.58 евра, при што учеството на каматните плаќања во структурата на ратата би 
опаѓала низ времето, како што се намалува главницата на кредитот (Графикон бр.2).  

Графикон бр.2. Амортизационен план на потенцијален банкарски заем за општината во  
рамките на град Скопје 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Напомена: Симулација за кредит во денарска противвредност на 400.000 евра со рок на враќање од 10 
години и 4% годишна камата  

Извор: Една од трите водечки комерцијални банки (јануари 2022 година). 

 

Кредитите подразбираат долга постапка за одобрување на средствата, како и високи 
трошоци за одобрување. Целиот процес, иако е подолг, поради помалиот број на учесници е 
поедноставен. Тука спаѓа и товарот на нотарските трошоци. Како значаен ризик мора да се 
спомене и хипотеката, која може да значи „заробен“ имот на 10 години со кој општината не може 
да располага (да го продава, изнајмува или да го реконструира за пренамена). 

 

4.  Анализа на податоци 



 

37  | С т р а н а  

 

Зборник 

   Опција 2.      Општинска обврзница со пониска купонска каматна стапка 

Графикон бр.3. Пазарна вредност на општинската обврзница со купонска каматна стапа од 3,5% 
 

Панел А. Пазарна вредност при различни пазарни каматни стапки 
 

 

 

Панел Б. Разлика во однос на номиналната вредност 
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5.1.  SWOT анализа на општинските обврзници 

Преку SWOT анализа е испитана оправданоста од емисија на општинските обврзници. 
Општинската обврзница како инструмент одлично би котирала на пазарите поради нивото на 
каматните стапки. Интересот на општините за издавање ваков инструмент особено кај големите 
општини е сериозен, затоа што ова е процес кој општината може да го диригира соодветно на 
своите потреби.  

Како кај сите инструменти, така и кај општинските обврзници мора да се напомене 
постоењето на ризици. Кредитниот, каматниот и временскиот ризик се аспекти кои ги следат 
сите инструменти. Затоа, при емисија на општинска обврзница треба да се внимава ваквите 
ризици да не преовладаат над користите. Менаџирањето со прибраните средства може да 
придонесе за реализација на капитални јавни инвестирања, но и за подобрување на 
благосостојбата на лицата кои инвестирале во ваков вид на хартии од вредност. 

Според тоа, општинските обврзници се алтернативен и потенцијално поевтин начин за 
финансирање на општините. Намената за издавање на ваквите инструменти мора да е 
економска оправдана. Емисијата на обврзниците мора да се базира на претходно испитување 
на пазарот. Општинските обврзници во согласност со очекуваниот пораст на тековните каматни 
стапки во македонската економија можат да имаат одлична реализација. Со нивно издавање би 
се финансирале посебни програми и инфраструктурни објекти, кои пак подоцна самите ќе 
генерираат приходи.  

5.2.   Предности на општинските обврзници 

Кај емисијата на обрзниците постојат трошоци за проценка на кредитниот рејтинг на 
општината. Доколку документацијата е комплетна и уредна, постапката пред Комисијата за 
хартии од вредност би била во релативно краток рок. Негативна страна е емисијата да не се 
реализира, што би повлекло последици по кредитната репутација на општината. Издавачот 
може да издејствува каматна стапка која е пониска од активната банкарска каматна стапка. 
Нивото на купонската каматна стапка најчесто се утврдува според рејтингот (кредитната 
способност на издавачот). Колку е повисок рејтингот на издавачот на општинските обврзници 
изложеноста на ризик е за инвеститорите пониска, а каматната стапка е помала. Важни се 
придобивките за издавачот ако има предвремена амортизација на обврзниците - преку нивното 
купување на пазарот на капитал од страна на издавачот, доколку има соодветни средства, 
наместо да се чека тие да доспеат за наплата. Со тоа, издавачот ги намалува вкупните трошоци 
за емисија (ја купува својата обврзница). При издавање општински обврзници треба да се 
внимава нивната емисија да има покриеност во приливот на општински приходи.  

5.3.  Сумарни согледувања 

Во нашата држава сè уште ниту една општина нема издадено општинска обврзница.  
Издавањето обврзници како алтернативен начин за задолжување на општините е од особена 
важност, поради потребите од финансиски средства за остварување на значајни проекти и 
инвестиции во општините. Потребата за дополнителен капитал е секогаш голема, знаејќи дека 
со спроведување на процесот на децентрализација, општините добија огромен број 
надлежности. Во услови на постојано зголемување на потребите и правата на граѓаните, кои 
живеат во една општина, се јавува зголемен притисок на локалните власти да ги исполнат 
обврските и притоа се соочуваат со недостиг на потребни средства.  

5.  Дискусија, резултати и согледувања 
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Задолжувањето со кредити или склучување на договори за различни видови заеми 
бара плаќање големи камати, а дотациите и позајмиците од централниот буџет не се доволно 
големи да одговорат на потребите на работењето на општините, кое треба да биде развојно 
насочено и да вклучи инфраструктурни и капитални проекти. 

Преку издавање обврзници, општините придонесуваат за зголемување на севкупниот 
локален и регионален економски раст и развој. На макроекономски план даваат позитивни 
ефекти во поглед на зголемување на инвестициите, а од таму, вработувањата и производството, 
и на крај секако, целокупниот квалитет на живот на граѓаните.  

Сепак, општински обврзници може да издаваат само општините со поголем и 
посигурен фискален капацитет. Интересот, пак, за инвеститорите е голем, од причина што 
враќањето на долгот и плаќањето на купонските стапки е гарантирано од локалната власт со 
нејзината природа на субјект со фискална моќ, кој има ексклузивно право да врши наплата на 
даноци како основен извор на обезбедување приходи. Од друга страна, предностите се големи, 
поради атрактивната каматна стапка по која се исплатува купонската камата и која вообичаено е 
на повисоко ниво од онаа, која се добива на депозитите во банките. Освен тоа, каматите, кои ги 
остварува инвеститорот по таа основа, согласно законските прописи во нашата земја се 
ослободени од оданочување со персонален данок на доход.  

За издадените општински обврзници стои можноста за нивно тргување на 
секундарниот пазар на хартии од вредност, која значи добивање потребна ликвидност, што е 
уште еден поволен поттик за потенцијалните инвеститори. Поддршката за ваков вид хартии од 
вредност искажана преку нивно купување од страна на инвеститорите, автоматски ги отвора 
потенцијалите за развој на секундарниот пазар на хартии од вредност.  

За да се охрабрат општините за овој нов начин на мобилизирање средства преку 
задолжување, Министерството за финансии има изготвено Водич за издавање општински 
обврзници. Имено, согласно Закон за финансирање на единиците на локалната самоуправа, со 
кој се регулира задолжувањето на општините, истите можат да се задолжуваат само по 
претходно добиена согласност од Владата и по одобрување од Министерството за финансии со 
давање позитивно мислење.7 

 

 

 

Поради недоволната локална финансиска состојба, општините не се во позиција преку 
редовните буџетски средства да финансираат урбана инфраструктура и други капитални објекти. 
Затоа, има потреба од дополнителни, надворешни извори. Во светот е развиена практиката на 
користење на општински обврзници, но нашата држава сѐ уште не може да се пофали со таков 
пример и покрај големата институционална поддршка.  

Општинската обврзница одлично би котирала на пазарите поради нивото на каматните 
стапки и поддршката од Комисијата за хартии од вредност во постапката за емисија. Интересот 
за издавање ваков инструмент особено кај големите општини е сериозен, затоа што ова е процес 
кој општината може да го диригира соодветно на своите потреби.  

 
7 Притоа, лимитот на задолжување предвидува дека вкупниот износ на недостасан долг на општината не треба да го 

надмине износот на приходи од тековно оперативниот буџет, остварен претходната година, а за долгорочно 
задолжување, вкупната годишна отплата на долгот не треба да надминува 30% од вкупно остварените приходи од 
тековно оперативниот буџет, остварени во претходната фискална година. 

6.  Заклучок и препораки 
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Оправданоста на издавањето на општинските обврзници за финансирање на јавните 

потреби на локално ниво се согледува преку предностите споредено првенствено со 

банкарскиот кредит. Општинските обврзници може да се издадат со пониски трошоци од 

банкарските кредити, а средствата да се користат за финансирање на важни инвестициски 

проекти на локално ниво. Затоа општинските обврзници се алтернативен и потенцијално 

поевтин начин за финансирање на општините.  

Намената за издавање на општинските обврзници мора да е економска оправдана, а 

пак емисијата да се базира на претходно испитување на пазарот. Нивната цел може да е и за 

рефинансирање на постојните кредити. 

Од аспект на инвеститорите, каматите од општинските обврзници се сигурни и не 

подлежат на оданочување, што ги прави атрактивни. Нивно тргување на секундарниот пазар на 

хартии од вредност е уште еден поволен поттик за потенцијалните инвеститори. 

Дополнителна причина за инвестирање во општински обврзници е директната врска 

помеѓу инвеститорите – кои на пример живеат во една општина и новосоздадените јавни добра 

и услуги за нив, кои ќе се резултат на инвестиции финансирани со општински обврзници. 

Компаративното поволно искуство во финансирање локални инвестиции преку 

општински обврзници дава основа да претпоставиме дека слични ефекти би можеле да се 

постигнат во повеќето случаи и кај нас. Сепак, општиот развој на финансиските пазари е 

неопходен предуслов за развој и придвижување на пазарот на обврзници. Тоа претставува 

основна сила и двигател на целокупната национална економија.  

Потребно е што поскоро да заживее можноста за издавање општински обврзници како 

начин на финансирање на капитални инвестиции, бидејќи во моментот не постои општина што 

би можела да реализира позначаен инвестициски проект, без притоа да користи задолжување 

преку кредити или без издавање обврзници. Една од алтернативите е унапредувањето на 

системот на јавно-приватно инвестициско партнерство. Затоа, на ова прашање треба да се 

посвети поголемо внимание преку создавање услови за реализација на таквите практики. 

Од севкупната анализа и истражувачките резултати јасно е дека во македонските 

општини има голем потенцијал за развој на општински обврзници.  
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         Васил Ризов 

 

 

 

Целта на овој труд е да се истражи регулативата за хартии од вредност во однос на 
заштитата од тргување со ценовно чувствителни информации со цел „фер“ однесување на 
пазарот на капитал, санкционирањето на инсајдерското тргување и развивањето на соодветен 
систем на внатрешна контрола за сузбивање на ваквата незаконска активност.  

Транспарентноста и објавувањето на податоци се централниот столб на ефикасното 
корпоративно управување и функционирање на пазарот на капитал. Доколку немаат пристап до 
редовни, навремени, сигурни и споредливи информации, инвеститорите нема да бидат во 
можност да ги оценуваат перспективите на корпорациите и да донесуваат информациски 
поткрепени инвестициски одлуки и одлуки за гласање. Оваа состојба резултира во повисока 
цена на капиталот и понеквалитетна алокација на ресурсите на пазарот.  

Исто така, објавувањето на податоците и транспарентноста е составен дел на т.н. 
пазарно следење на компаниите. Тоа им дозволува на акционерите и на пошироката јавност да 
ја проценуваат успешноста на менаџментот во компаниите, а со самото тоа да влијаат на 
неговото однесување. Уште повеќе, ефикасните информациски системи им обезбедуваат на 
менаџерите квантитативни алатки за поуспешно раководење. Конечно, транспарентноста и 
објавувањето на податоци и овозможува на јавноста да ја разбере структурата, активностите и 
политиките на компанијата. 

Тргувањето со ценовно чувствителни информации е една од најчестите измами со 
хартии од вредност кои се однесуваат главно на пазарите на капитал. Во инсајдерското тргување 
можат да бидат вклучени вработените во компаниите, директорите, давателите на услуги и за 
нивното откривање најчесто се заслужни „свиркачите“ или истражните органи инфилтрирани во 
самите компании. 

Клучни зборови: тргување со ценовно чувствителни информации, инсајдерско тргување, 
пазарни манипулации, хартии од вредност 

 

 

Познавањето на сопственичката и на контролната структура е клучно во борбата против 
недозволените трансакции, особено оние што произлегуваат од инсајдерство и поврзаните 
лица, со што се штити интегритетот на пазарот. Овие два вида на трансакции претставуваат 
најчесто и најгрубо прекршување на правата на малите акционери . Со оглед на фактот што овие 
трансакции често се поврзани со пакети акции контролирани од страна на менаџментот, 
односно од главните или значајни акционери, справувањето со нив може да се изведе 
единствено доколку сопственичките и контролните структури на компаниите станат целосно 
транспарентни. 

 

Апстракт 

1.  Вовед 
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Акционерите треба, по разумна цена, да имаат пристап до информациите за 
целокупната сопственичка структура на компаниите, која што се  води во централните регистри 
или депозитари. Одговорноста за обелоденување на овие информации и одговорање на 
барањата на акционерите треба да биде прецизно поделена помеѓу регистрите, берзите, 
регулаторите на пазарот на хартии од вредност и самите компании. Исто така, сите законски и 
подзаконски прописи кои што ја третираат проблематиката на објавување на податоците за 
сопственичката структура на компаниите, треба да ги имаат предвид случаите на поврзани 
акционери кои делуваат заеднички, односно крајните сопственици кога истите ќе надминат 
определен однапред утврден процент на сопственост. Сопственоста од страна на менаџментот 
и членовите на одборот на директори треба, исто така, експлицитно да се обелодени во 
годишните извештаи на котираните и другите регулирани компании. Регистрите треба поактивно 
да соработуваат со компаниите, обезбедувајќи им комплетни и точни податоци за нивната 
сопственичка структура. 

Обврските на депозитните институции и другите финансиски посредници во врска со 
информациите за крајните сопственици треба да бидат специфицирани и спроведувани. Треба 
да се превземат мерки да се подобри соработката помеѓу регистрите и овие институции, со цел 
да се идентификуваат значајните крајни сопственици и да се известат компаниите, берзите и 
регулаторите на пазарот на хартии од вредност, односно пошироката јавност. Оваа потрага по 
идентитетот на значајните крајни сопственици може да предизвика големи трошоци и 
проблеми, но истата, сепак, е неопходна, доколку се сака  регулативата која е фокусирана на 
трансакциите на поврзаните лица  да биде успешна. 

Од суштествено значење е компаниите да ги објавуваат сите материјални информации 
на перманентна основа и на подеднаков начин т.е. информациите за било кој  настан поврзан со 
работењето на компанијата, што може да има значајно влијание на цената на нејзините акции 
или на некој друг начин материјално да влијае на одлуката на инвеститорот. Задоцнетите 
информации или информациите кои намерно се објавуваат на временски манипулативен начин 
имаат многу пониска вредност и се еквивалент на погрешни информации или непоседување на 
информации.  

Привилегираниот пристап до материјалните информации од страна на големите 
акционери создава поволни услови за пазарни манипулации и тргување врз база на инсајдерски 
информации, што консеквентно го намалува интегритетот на финансиските пазари и довербата 
на широката јавност во хартиите од вредност.  

Една од главните причини за лесниот пристап до капитал на најразвиените пазари во 
светот е што инвеститорите веруваат во коректноста на односите на пазарот. Наспроти тоа, 
фактот што во некои земји, во кои е раширено убедувањето дека е добро на некои инвеститори 
да им се овозможи привилегија да заработат преку тргување со акции врз основа на инсајдерски 
информации, објаснува зошто дисперзираноста на сопственоста врз акциите е многу слаба, 
односно дека таа е концентрирана во рацете на само мал број поголеми акционери. 

Информациите кои се доставуваат до акционерите за значајните корпоративни дејства 
најчесто се незадоволителни, иако повеќето закони пропишуваат дека компанијата треба да ја 
објави која било “материјална информација” што може да влијае на одлуката на инвеститорот. 

Санкционирањето на инсајдерското тргување претставува еден од најважните 
предуслови за привлекување на странски инвеститори и за промоција на транспарентен и фер 
пазар на хартии од вредност. Затоа, овој вид на тргување треба да се избегнува и од страна на 
самите компании. Доколку компаниите сакаат да привлечат нови инвестиции и да обезбедат 
заштита на своите акционери, тие треба преку добро развиен систем на внатрешна контрола  да 
ја спречат ваквата незаконска активност.8 

 
8  “Прирачник за Корпоративно Управување во Македонските Акционерски Друштва” – М-р Олга Михајлова  

Тикваровска, Самир Латиф, Зорица Семенкова, Илчо Лазаревски  - Октомври 2007 годинa 
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Компаниите треба да се убедат дека објавувањето на податоци е нешто од кое што 
можат да заработат, а не дека тоа ќе биде само товар за нив. Поврзано со ова, недостатокот на 
артикулирана побарувачка од страна на актуелните или потенцијални акционери продолжува да 
биде примарна причина зошто компаниите не се заинтересирани да ги публикуваат 
задолжителните или подеталните информации. Во отсуство на активен примарен и секундарен 
пазар на акции постојат многу малку стимуланси за компаниите да ги обелоденат 
информациите.9 

 

 

Методологијата користена за изработка на овој труд се состој од објективност, 
сигурност, анализа, синтеза, веродостојност, систематичност и студии на случаи. 

 

 

Случаи на инсајдерско тргување 

Во последните години пазарите со долгогодишна традиција и регулатива, ги потресоа 
огромни скандали на инсајдерско тргување и пазарни манипулации. Добро се познати, на 
пример, случаите на Енрон (Enron), Ворлдком (Worldcom), Пармалат (Parmalat), Сосиете 
Женерал (Societe Generale), Галеон Груп (Galleon Group) и ИмКлоне Системи (ImClone Systems). 
Сите овие случаи доведоа до поткопување на довербата на инвеститорите и до нарушување на 
пазарните практики. 

❖    С л у ч а ј  “ ImClone Systems “       

ImClone Systems е лидер во производство на терапевтски моноклонални антитела и е 
насочен кон намалување на бројот заболените лица од рак, преку развивање на биолошки 
третмани како одговор на медицинските потреби на пациентите со разни видови на тумор.  

Основана во 1984 година, ImClone има богата традиција на откривање и длабока 
експертиза во онкологијата. Компанијата го користи напредокот во областа на молекуларната 
биологија, онкологија, генетика и антителното инженерство за да се произведат нови линии на 
продукти кои ќе помогнат во решавањето на специфичните случаи во кои е вклучен ракот и 
неговото развивање.10 

Во 2002 година, Комисијата за хартии од вредност на САД и Американскиот државен 
обвинител поведе истрага за трговијата со акции на ImClone Systems која се претвори во многу 
публициран криминален случај, кој резултираше со затворски казни на славната медиумска 
ѕвезда Марта Стујарт, извршниот директор на ImClone, Самуел Д. Ваксал и брокерот на Стујарт 
во Мерил Линч, Петар Бачановиќ. 

Цената на акциите на ImClone нагло опадна на крајот на 2001 година кога нивниот лек 
Ербитух, експериментално моноклоно антитело, не успеа да го добие очекуваното одобрение 
од Администрацијата за храна и лекови. Подоцна од страна на Американската комисија за 
безбедност и размена (ФДА) беше откриено дека  многубројните функционери на ФДА ги 
продале нивните акции уште пред да се објави известувањето (после затварањето на понудата  
на 28 декември). 

 
9 "Бела книга за корпоративно управување во Југоисточна Европа" - translated by the Macedonian Stock Exchange 
with the financial support of the USAID Macedonia Corporate Governance and Company Law Project 
10 http://www.imclone.com/overview.php 

2.  Методологија 

3.  Анализа на податоци 

http://en.wikipedia.org/wiki/ImClone_Systems
http://www.imclone.com/overview.php
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Нејзиниот основач Самуел Д. Ваксал, беше уапсен во 2002 година поради нелегално 
купување и давање информации на пријателите и семејството да ги продадат нивните акции, 
обидувајки се да ги продаде и неговите сопствени акции. Неговата ќерка, Ализа Ваксал продала 
$2.5 милиони акции на 27 декември. Неговиот татко, Џек Ваксал продал $8.1 милиони акции од 
27 до 28. Извршните директори на компанијата го следеа исто така овој пример. Џон Б. Ландес, 
генералниот советник продал $2.5 милиони на 6 декември. Роналд А. Мартел, потпретседателот 
за маркетинг и продажба продал $2.1 милиони акции на 11 декември. Четворица останати 
функционери ги продале своите акции исто така во следните недели.  

Марта Стујарт, основачот на организацијата Марта Стујарт Ливинг Омнимедиа, исто 
така беше вмешана во скандалот, по што се откри дека продала околу $230,000 од акциите на 
27 декември 2001 година, само еден ден пред прогласувањето на одлуката на ФДА. Иако Стујарт 
тврдеше дека не е виновна по обвинението, таа беше обвинета и беше осудена на казна од 5 
месеци затвор, 5 месеци домашен притвор и 2 години условна казна за проневера и продажба 
на акции, завера и обид за попречување на правдата на 16 јули, 2004 година.  

На крајот новото клиничко испитување го подготви партнерот на Imclone, Merck KGaA 
("German Merck" да не се меша со американската компанија со слично име) кое резултираше со 
одобрение на ФДА на Ербитух за употреба на лечење на рак на дебелото црево. 

Сослушувањето на конгресот за непријатностите во ImClone, одржано во Октомври 
2002 година, откри низа подмитувања во периодот од 1986 год. Ова беше годината кога  
Извршниот директор на ImClone, Самуел Ваксал, прв го фалсификувал потписот на генералниот 
советник на компанијата Џон Ландес, (еден од тројцата први вработени во компанијата) заради 
финансиска добивка. И покрај тоа, Ландес ги бранеше нелегалните акции на сослушувањето 
пред Поткомитетот за надзор и истраги, прикажувајќи го фалсификатот како “ недоразбирање 
со добра волја. 

Понатамошното испрашување за ова и следните фалсификати откриени за Ваксал 
открија дека Ландес, главниот референт на компанијата или надворешите директори на 
компанијата дале извештај за акциите на Ваксал на соодветните власти или направиле некои 
потези за да го отстранат Ваксал како Извршен директор. Наместо тоа, сведочењето откри дека 
тие извршиле шпекулирање на берзата, кое никогаш не заврши.  

Ваксал беше уапсен на 12 јуни 2002 година под обвинение дека извршил нелегално 
продавање. На 15 октомври, тој беше прогласен за виновен со обвинение за измама на хартии 
од вредност. 

На 3 март 2003 година тој беше обвинет за заговор и голема измама за избегнување на 
данок на продажба од $1.2 милиони на $15 милиони во уметноста. Уметноста ги вклучуваше 
делата од Марк Ротхко, Ричард Сера , Рој Лихтенштајн и Вилијам де Коонинг, купени во периодот 
од јуни 2000 и октомври 2001 година. Тој не ги платил потребните даноци во времето на 
купувањето, туку ги платил есента 2002 година. 

На 10 јуни 2003 Ваксал беше затворен на 7 години и 3 месеци и му беше одредено да 
плати повеќе од $ 4 милиони за казни и враќање даноци, сите максимални казни според законот. 
Ваксал беше ослободен во 2009 година. 

На 4 јуни 2003 година федералната судска порота во Менхетн подигна обвинение  за 
Стујарт и нејзиниот поранешен брокер Питер Бачановиќ за 9 криминални дела.Владата наведе 
дека со продажбата што таа ја направила избегнала загуба од $45,673. Обвинението вклучуваше 
измама на хартии од вредност, попречување на правдата и заговор. Стујарт се изјасни дека не е 
виновна, велејки дека имала наредба од Бачановиќ да ги продаде нејзините акции ако цената 
на акциите на ImClone падне под $60. Стујарт си даде оставка како Генерален извршен директор 
и претседател на Марта Стујарт Ливинг Омнимедиа истиот ден кога беше обвинета, но остана во 
одборот на компанијата. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Merck_KGaA
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Судењето на Стујарт беше првично закажано за 12 јануари 2004 на барање на нејзините 
адвокати кои рекоа дека им треба многу време да ги анализираат доказите. Судењето конечно 
започна на 20 јануари во Њу Јорк претседаван од Окружниот судија Мириам Голдман 
Цедарбаум. За време на судењето Стујарт тврдеше дека не е виновна. 

На 27 февруари 2004 судијата Цедербаум ги отфрли обвиненијата за измама на хартии 
од вредност за која казната беше до 10 години затвор и казна од милион долари. Судијата откри 
дека “ ниту еден разумен судија не може да најде понатамошна разбирлива сомнителност дека 
обвинетата лажела со цел да влијае на пазарот за хартии од вредност во нејзината сопствена 
компанија.” 

Поротата заседаваше следните 3 дена за петнеделното судење пред да ја донесе 
пресудата. На 5 март 2004 Стјуарт беше обвинета од поротата составена од 8 жени и 4 мажи по 
сите точки на обвинението против неа: заговор, попречување на правдата и 2 точки за давање 
погрешни изјави на федералниот истражител. Таа не беше обвинета само за едно од 
обвиненијата: дека погрешно изјавила дека имало договор да ги продаде нејзините акции кога 
тие ќе паднат на $60.00. Поротата не потврди дека Стујарт лажела и ја попречувала правдата од 
други причини, вклучувајќи го нејзиното тврдење дека останува на првичниот договор за $60.00 
и беше принудена да ги продаде по таа основа. 

Во одобрението на ФДА за употреба на Ербитух за лекување на рак на дебелото црево 
во февруари 2004 година се соопшти дека заклучоците од судењето за 329 пациенти биле 
повлечени од судењето, поради тоа што кај 10.8% од нив реагирале кога го користеле Ербитух 
сами, спречувајки го растењето на туморот за 1.5 месеци. Кога се користел заедно според 
стандардниот третман со иринотецан, 22.9% од пациентите реагирале и растењето на туморот 
забавувал за отприлика 4.1 месеци. 

Во септември 2001, Bristol-Meyers Squibb исплатил $2 билиони (вклучувајќи $1 билион 
авансна исплата) за помалку од 20% на ImClone поради што беше наречен лек со потенцијал на 
“разорна бомба”. 

Во јануари 2006 компанијата беше дадена на продажба, но не најде купувачи веројатно 
поради тоа што Ербитух во тоа време се соочуваше со значајна конкуренција на пазарот за 
лекови. Директорите на ImClone ја повлекоа продажбата на компанијата во средината на 2006 
година. 

Во април 2009 година The Wall Street Journal извести дека Eli Lilly & Co го купиле ImClone 
Systems за сума од $6.8 билион долари на која бил проценет.11 

❖    С л у ч а ј  “ АДГ Маврово “       

Македонската берза доби индиции за постоење на ценовно чувствителна информација 
- пререгистрација на ДООЕЛ Мавровоинженеринг во ДОО, со допис доставен на 13.11.2007 
година од група акционери преку нивен правен застапник. Во прилог на тој допис беше 
доставена фотокопија од Договор за усогласување на ДООЕЛ во ДОО склучен помеѓу АДГ 
Маврово и Медијан Трејд ДОО Скопје. На фотокопијата немаше штембил и печат на АДГ 
Маврово, а нотарската заверка беше нечитлива.  

Имајќи ги предвид овие индиции, а поради неможноста да се утврди веродостојноста 
на доставените документи, Берзата итно реагираше со барање АДГ Маврово да се произнесе 
околу ова. На 19.11.2007 година АДГ Маврово достави до Берзата известување со детали околу 
пререгистрацијата на свои две фирми - ќерки од ДООЕЛ во ДОО: Мавровоинженеринг и 

 
11 http://en.wikipedia.org/wiki/ImClone_stock_trading_case 

http://en.wikipedia.org/wiki/ImClone_stock_trading_case
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Примаинженеринг. Истото е објавено преку специјалната веб апликација на Берзата СЕИ Нет, 
пред почеток на тргувањето на 20.11.2007 година. Со ова целата инвеститорска јавност беше 
запознаена со оваа ценовно чувствителна информација, за што до тој момент знаеле само 
лицата кои учествувале во договарањето и спроведувањето на трансакцијата 
(пререгистрацијата). Инидиции, пак, за ова, очигледно имале и акционерите, кои преку својот 
застапник ја информираа Берзата неколку дена пред тоа.  

Постапувањето на Берзата во оваа ситуација беше строго во согласност со нејзините 
правила: во моментот кога официјално ја доби ценовно чувствителната информација од 
котираното друштво, Берзата ја објави истата во јавноста. Претходно, Берзата немала таква 
информација и не можела да објави нешто за кое не знаела. Дали пред овој момент и колку 
долго некој имал таква информација, дали ја искористил истата и зошто побрзо не била 
информирана јавноста (преку Берзата) или Комисијата за хартии од вредност, тоа ќе биде 
предмет на истрага и евентуално санкционирање од страна на надлежните институции.  

Имајќи го предвид наведеното, може лесно да се заклучи дека токму реакцијата на 
Берзата помогнала да се обелодени оваа значајна ценовно чувствителна информација и истата 
да им стане достапна на сите инвеститори.  

Што се однесува до постапувањето на Берзата во врска со објавениот јавен повик за 
одржување на собрание на акционери на АДГ Маврово согласно судско решение, истиот беше 
објавен од страна на застапникот на група акционери на 07.11.2007 година во еден не многу 
тиражен дневен весник. За истото Берзата не беше известена до моментот на објавување на 
јавниот повик. Утредента, на 08.11.2007 година, по промптната реакција на Берзата, 
информацијата дека во дневен весник е објавен јавниот повик, заедно со ставот на котираното 
друштво АДГ Маврово, беше објавена и достапна до сите инвеститори на вообичаениот начин – 
преку специјалната веб апликација СЕИНет. На тој начин, секој заинтересиран инвеститор добил 
информација дека е во тек постапка за свикување собрание согласно член 386 од Законот за 
трговски друштва и дека истата ќе биде обжалена од страна на котираното друштво.  

Со оглед на тоа што во јавноста се полемизира дали и кога Берзата можела и/или 
требала да го прекине тргувањето со акциите на АДГ Маврово, треба да потсетиме дека во 
минатото Берзата го прекинуваше тргувањето со одредени акции кога, врз основа на официјално 
објавени информации од самите друштва или изјави во медиуми од акционери со 
квалификувано учество во тие друштва, се бараа дополнителни информации, а не откако 
информациите беа дистрибуирани во јавноста.  

Тргувањето со акциите беше прекинато со одлука на Одборот на директори на Берзата, 
донесена на вонредна седница одржана на 26.11.2007 година, како санкција поради задоцнето 
објавената ценовно чувствителна информација и поради фактот што во настанатата ситуација 
постоеше висок степен на конфузија во врска со (не)валидноста на закажаното Собрание на 
акционери на АДГ Маврово Скопје на 29.11.2007 година свикано со јавниот повик од 07.11.2007 
година согласно судско решение.  

Помеѓу 14.11. и 19.11.2007 година (периодот за кој се проблематизира дека тргувањето 
не е прекинато) на Берзата беа истргувани вкупно 580 акции на АДГ Маврово. Оваа истргувана 
количина претставува 0,19% од вкупната истргувана количина на акции на ова друштво во 
периодот 01.01.-19.11.2007 година, кога се истргувани 305.004 акции или 122,86% од вкупната 
главнина на друштвото.  

Во контекст на големата трговска активност со овие акции во 2007 година, интересно е 
да се напомене дека во ревидираните финансиски извештаи на АДГ Маврово за 2006 година 
(исто така објавени на СЕИНет), овластените ревизори се воздржуваат од давање мислење, со 
детално образложение за причините за воздржувањето.  
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Напомнувајќи дека позитивниот финансиски резултат и неквалификуваното 
ревизорско мислење не се услови за котација на Берзата, треба да се истакне дека причините 
наведени од страна на ревизорите за воздржување од давање мислење претставуваат важна 
информација што за секој инвеститор би требала да значи поголем ризик од инвестирање.  

На седницата на Одборот на директори на Берзата, одржана на 26.11.2007 година, 
Берзата ги презеде следните мерки:  

- Котираното друштво АДГ Маврово Скопје беше јавно опоменато заради 
непочитување на Правилата за котација на Македонската берза во делот на објавување на 
ценовно чувствителни информации;  

- Времено беше прекинато тргувањето со акциите на АДГ Маврово Скопје во 
периодот од 28.11.2007 година до 05.12.2007 година; 

- Времено беа суспендирани од котација акциите на АДГ Маврово Скопје, во период 
до 30 дена, почнувајќи од 27.11.2007 година. Во овој период мируваат сите релации помеѓу 
Берзата и АДГ Маврово врз основа на склучениот договор за котација; 

- АДГ Маврово останува да котира на Официјалниот пазар на Берзата, имајќи го 
предвид фактот дека исклучувањето од котација засега не би водело кон заштита на 
акционерите и инвеститорите. Битен е и фактот дека, и покрај убеденоста присутна кај повеќе 
субјекти дека Берзата располага со неограничена моќ, согласно Правилата за котација на Берзата 
одобрени од Комисијата за хартии од вредност, најостра казна што Берзата може да ја изрече 
кон одредено котирано друштво е јавна опомена и исклучување од котација.  

По истрагата што ја спроведе Комисијата за хартии од вредност, а во која беше утврдено 
дека котираната компанија АДГ Маврово Скопје не ги почитувала обврските што ги има како 
друштво со посебни обврски за известување, а членовите на органите на управување тргувале 
врз основа на инсајдерски информации, во ноември беа изречени неколку мерки: 

- Времено, за период од 30 работни дена, го прекина тргувањето со акциите на АДГ 
Маврово Скопје и забрани вршење на нетрговски преноси со акциите. Оваа санкција стапи на 
сила од 5.12.2007 година, по истекот на изречената мерка од страна на Македонска берза за 
времено прекинување на тргувањето со акциите на АДГМаврово Скопје;  

- Ќе се поведе прекршочна постапка пред надлежниот суд против АДГ Маврово 
Скопје, бидејќи друштвото не ги исполнило обврските од Законот за хартии од вредност за 
доставување на годишен, полугодишен и тримесечен финансиски извештај, како и на тековни 
соопштенија и материјали за акционерски собранија; 

- Заради недоставување на првичен извештај за сопственост, ниту извештај за 
промена на сопственост, согласно Законот за хартии од вредност, Комисијата за хартии од 
вредност ќе поведе прекршочна постапка пред надлежниот суд против членовите на органите 
на управување на АДГ Маврово Скопје; 

- Комисијата за хартии од вредност констатира дека членовите на органите на 
управување на АДГ Маврово Скопје поседувале ценовно чувствителни информации кои 
навремено не ги објавиле и не ги направиле достапни до целокупната инвеститорска јавност, а 
притоа своите акции ги продавале. Затоа, Комисијата за хартии од вредност поднесе 
иницијатива до надлежните институции за поведување постапка против членовите на органите 
на управување на АДГ Маврово Скопје заради злоупотреба на службената положба и 
овластувањата при тргување со хартии од вредност врз основа на инсајдерски информации. 



 

51  | С т р а н а  

 

Зборник 

Комисијата за хартии од вредност за случајот со АДГ Маврово Скопје достави 
информација до Јавното обвинителство, Министерството за внатрешни работи и до Управата за 
јавни приходи12. 

Случајот Маврово заслужува да биде предмет на јавна дебата, затоа што негативните 
последици што од него произлегоа, а особено разврската што следува по реакциите на сите 
надлежни институции, ќе имаат големо влијание врз натамошниот развој на македонскиот пазар 
на хартии од вредност.  

За жал, од јавните изјави на некои акционери на АДГ Маврово, очигледно е дека 
познавањата за надлежностите, овластувањата и одговорностите на различните институции и 
учесници на пазарот на хартии од вредност се сеуште на мошне ниско ниво. Од друга страна, 
вложувањето во хартии од вредност треба да оди во чекор со добро познавање на начинот на 
функционирањето на пазарот и на релевантните законски прописи.  

Пресудно во случајот Маврово, сепак, ќе биде дали надлежните институции, преку 
активирање на сите механизми што им стојат на располагање, ќе испратат јасна и 
недвосмислена порака дека вакво нешто не смее да се повтори.13 

 

 

 

• Поим на ценовно чувствителни информации и инсајдерско тргување 

Под “ценовно чувствителни информации” се подразбираат информации од прецизна 
природа кои не се јавно објавени, кои директно или индиректно се однесуваат на еден или 
повеќе издавачи на финансиски инструменти или на еден или повеќе финансиски инструменти, 
а кои кога би биле јавно објавени, би имале значително влијание врз цените на овие финансиски 
инструменти или на цените на поврзаните деривативни финансиски инструменти. 

Финансиски инструменти се: 

• преносливи хартии од вредност како што е дефинирано во Директивата на 
Советот 93/22/ЕЕЦ од 10 Мај 1993 за инвестициски услуги во областа на хартиите од вредност; 

• инструменти на пазарот на пари; 

• финансиски - фјучерс договори, вклучувајќи еквивалентни cash settled 14опции;   

• форвард договор на каматни стапки; 

• удели во инвестициски фондови; 

• деривати на стоки; 

• било кој друг инструмент применет за тргување на регулираните пазари во 
земјите-членки или за кои барањето за прием за тргување на таквите пазари е направено15. 

 

 
12 http://www.sec.gov.mk/default.aspx?item=monthreports&subitem=activitydetails&itemid=259 

13 http://www.mse.org.mk/News.aspx?NewsCategoryId=1&res=24 

14 тип на опција кај која физичката испорака на хариите од вредност не е потребна, поради високите трошоци 
за транспорт или едноставно кога купувачот не сака да го задржи физичкиот доказ за инвестицијата 

15 Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 on insider dealing and market 
manipulation (market abuse) 

 

5.  Дискусии, резултати / наоди 

http://www.sec.gov.mk/default.aspx?item=monthreports&subitem=activitydetails&itemid=259
http://www.mse.org.mk/News.aspx?NewsCategoryId=1&res=24
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Четирите клучни елементи во дефиницијата за ценовно чувствителни информации се: 
информацијата да не е јавна; информацијата да е прецизна; информацијата мора да се однесува 
на еден или повеќе издавачи или на една или повеќе хартии од вредност и доколку 
информацијата се објави јавно, таа би имала значителен ефект врз цената на хартиите од 
вредност. Компанијата треба да биде во можност да процени дали еден настан или информација 
познати на компанијата ќе имаат значителен ефект врз идните пријавени приходи по акција, 
добивката пред оданочување, обврските по кредити или други потенцијални детерминанти на 
цената на акциите на компанијата. Во целина, колку повеќе информацијата е поспецифична, 
толку е поголем ризикот таа да биде ценовно чувствителна. Поради тоа, компаниите не треба да 
ги откриваат значајните податоци, како што се информациите за продажбата и за профитот, 
информациите за идните нови производи на компанијата, стратешките планови и идните 
развојни планови на компанијата.16 

Други ценовно чувствителни информации  (во зависност од околностите) може да се 
следниве: 

• стапки за продажба и профит; 

• информации за понудите за преземање; 

• големи купувања и продажби од страна на големите акционери; 

• промените во корпоративната стратегија, промените во дивидентната политика 
и други значајни промени во бизнисот; 

• информации за нови производи. 

Во пракса, стапките за продажба и профит и информациите за понудите за превземање 
најчесто се предмет на инсајдерското тргување. Токму на ова регулаторите посветуваат најмногу 
внимание. Вообичаено кај понудите за превземање е да се шпекулира пред тие да бидат 
официјално објавени. 17 

Лица кои можат да имаат пристап до инсајдерски информации се следните: 

• акционерите; 

• членовите на управните и на надзорните одбори и членовите на одборот на 
директори на компанијата; 

• вработените или надворешните соработници, кои при извршување на 
професионалните задачи  имаат пристап до инсајдерски информации18. 

Регулативата за хартии од вредност им наложува на друштвата да објавуваат голем број 
различни информации за финансиското и нефинансиското работење на компанијата. Во некои 
случаи, компаниите приговараат дека објавувањето на одредена информација може да им 
наштети, предизвикувајќи негативни ефекти врз работењето и финансиската состојба. Од друга 
страна, располагањето со вакви информации од страна на мали групи поединци за нив може да 
претставува предност во процесот на формирање на берзанската цена на акциите на 
компанијата.  

 
16 "Principles for Ongoing Disclosure and Material Development Reporting by Listed Entities" - A Statement of the Technical 
Committee of the International Organization of Securities Commissions - Октомври 2002 година 
17 http://moneyterms.co.uk/price-sensitive/ 
18 Прирачник за Корпоративно Управување во Македонските Акционерски Друштва – М-р Олга Михајлова 
Тикваровска, Самир Латиф, Зорица Семенкова, Илчо Лазаревски  - Октомври 2007 годинa 

 

http://moneyterms.co.uk/price-sensitive/
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Со цел да се обезбеди заштита на учесниците на пазарот на хартии од вредност, 
ценовно чувствителните информации треба да се достават до регулаторот и берзата и во 
соработка со компанијата, да бидат објавени на начин кој би бил фер како за компанијата, така 
и за инвеститорите. Во исклучителни случаи, по барање на компаниите и по оценка на барањето 
од страна на регулаторот и на берзата, ценовно чувствителните информации може да не бидат 
објавени.19 

Инсајдерското тргување во целост ги подразбира оние ситуации во кои кога едно лице 
купува или продава хартии од вредност и кога тој, а  не и другата страна на трансакцијата, 
поседува доверливи информации што влијаат на цената на хартиите од вредност.  Доверливите 
информации ќе бидат негова сопственост, поради некои релации што тој ги има со компанијата 
чии хартии од вредност треба да се продадат (на пример, тој може да биде директор, вработен 
или професионален советник на компанијата) или поради обезбедување  директно или 
индиректно такви информации.20 

Инсајдерското тргување било сметано за легално во почетокот на 20-тиот век. По 
случувањата во 20-тите години од дваесетиот век, после децениската депресија и како резултат 
на промената на јавното мислење, инсајдерското тргување беше забрането со сериозни казни  
за оние кои се вклучени во инсајдерското тргување21. 

Инсајдерското тргување е еден аспект од финансискиот и берзанскиот пазар во светот 
во кој довербата може навистина да биде разнишана. Тоа значи дека самата природа на 
инсајдерското тргување, подразбира дека тоа мора да остане тајна ако сакаме да успее и на тој 
начин таквите приказни ретко излегуваат на виделина. Кога таквите приказни ќе излезат во 
дневните весници, довербата во слободните и фер пазари може да биде разнишана. 

Како кривично дело,  може да се аргументира дека е чин “без жртва”, и затоа казната 
не е пропорционална на делото. Меѓутоа, исто така може да се тврди дека со правењето профит 
на пазарот со користење на тајни информации, сите инвеститори во одредена компанија ќе 
бидат во загуба. 

Исто така, треба да се напомене дека во исклучителни околности, компанијата може да 
биде под негативно влијание од нестабилноста на цената на акциите, што може да предизвика 
загуба на работните места за вработените. Во финансиските компании, довербата е од 
исклучително значење и нестабилноста на цената на акциите би можело  (во теоријата) да биде 
причина за крајот на профитабилноста на компанијата. Затоа, се чини сосема разумно, владите 
да гледаат со негодување на инсајдерското тргување и да се обидат да ги гонат сторителите каде 
што е тоа можно. 

Тргувањето со ценовно чувствителни информации, генерално вклучува голем број на 
луѓе. Прво, мора да постои “инсајдер”. Ова лице располага со знаења, кои неможат да бидат 
општи и кои неможат да бидат во домен на пошироката јавност. Оваа информација може да 
биде поврзана со спојувања и со превземања, големите движења на цените на акциите, како и 
кога договорот е објавен – на тој начин се овозможува брз профит и ниски инвестициски ризици.  

Инсајдерите веројатно имаат пријатели или членови на семејството, кои се дел од 
трансакцијата. Нивната работа ќе биде да купат акции во компанијата. Овие  лица, кои меѓусебно 
може да се познаваат или  да не се познаваат, ја прават истрагата многу потешка, бидејќи врската 
помеѓу информацијата и купувањето е нејасна или прекината. 

 

19 Прирачник за Корпоративно Управување во Македонските Акционерски Друштва – – М-р Олга Михајлова 
Тикваровска, Самир Латиф, Зорица Семенкова, Илчо Лазаревски  - Октомври 2007 година 

20 "Company Law" - Second Edition - Simon Goulding, BA, LLM, Barrister Lecturer in law - University of East Anglia – 1999  
 година 

21 http://beginnersinvest.about.com/cs/newinvestors/a/102702a.htm 

http://beginnersinvest.about.com/cs/newinvestors/a/102702a.htm
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Секогаш постои можност за инсајдерите да не ја купат, но наместо тоа да ја “продадат” 
информацијата на други фонд менаџери или учесници на пазарот и на привелегирани клиенти. 
Алтернативно, купувањето на нивниот интерес може да се изврши преку оф-шор фондови или 
профили. Овие “маски” на идните договори го прават уште потешко успешното откривање на 
голем број измами со акции. 

За да бидат во можност да ги истражуваат овие работи, познати како “сомнителни 
трансакции”, финансиските регулатори треба да бидат способни да ги откријат трагите и да ги 
докажат врските. Тоа значи дека треба да имаат пристап до телефоните, мобилните 
комуникации и компјутерската евиденција. Инсајдерското тргување не е лесно да се докаже. 

Во САД, имунитет од гонење може да им се даде на лица во замена за обвинителни 
докази. Ова е многу важна алатка во распаѓањето на синџирот на инсајдерско тргување, која што 
се користи и во борбата против криминалните банди (мафијата и анти-конкуретските компании). 

Исто така е можно  поединци да ја злоупотребат позицијата на авторитет на берзата, со 
искористување на нивната позиција. На пример, новинарите може да ја промовираат 
компанијата, во која  тие всушност поседуваат акции кои ги купиле посебно за таа цел.  

Пример за ова, беше обвинението во Велика Британија во 2005 година22. Колумната на 
“City Slickers” во весникот “Daily Mirror” беше искористена за промовирање на мали компании 
од страна на новинарот James Hipwell, кој заработи 41.000 фунти преку манипулирање на берзата 
со акциите на овие мали компании.23 

Тргувањето врз основа на инсајдерска информација може да биде и сосема легално, и 
покрај тоа што во регулативата со овој поим најчесто се поврзува забранета активност. Имено, 
тргување врз основа на инсајдерска информација се врши секојдневно кога внатрешни лица од 
компанијата (вработени, директори или големи акционери) купуваат или продаваат акции во 
нивните компании во согласност со деловната политика на компанијата, законот и други 
прописи. Но, од друга страна, кога овие лица, односно лицата кои имаат пристап до 
привилегирани и до доверливи информации или со нив поврзани страни, ќе ги искористат 
своите сознанија со цел да стекнат корист или да избегнат загуби на пазарот на хартии од 
вредност, тогаш поимот тргување врз основа на инсајдерска информација има нелегална 
конотација и  како таква, оваа активност е забранета со закон. Најчесто, како резултат на таквите 
активности на пазарот на хартии од вредност, штетата е на товар на оние инвеститори кои 
немале пристап до овие информации.24 

• Теории и мислења за регулација и дерегулација на инсајдерското тргување 

Инсајдерското тргување е еден од најконтроверзните аспекти на регулативата на 
хартиите од вредност, меѓу правната и економската заедница. Еден дел од научната јавност ја 
фаворизираат дерегулацијата на инсајдерското тргување, овозможувајќи им на корпорациите 
да поставуваат свој инсајдерски трговски политики со договор. Другиот дел од правната и 
економска научна јавност, тврди дека правото на сопственост на внатрешни информации треба 
да се додели на корпорациите и тие не треба да бидат предмет на договорот за 
прераспоредување.  

 

 
22 http://www.stockexchangesecrets.com/insider-trading.html 
23 http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/4507448.stm 
24 Прирачник за Корпоративно Управување во Македонските Акционерски Друштва – М-р Олга Михајлова 

Тикваровска, Самир Латиф, Зорица Семенкова, Илчо Лазаревски  - Октомври 2007 година 

http://www.stockexchangesecrets.com/insider-trading.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/4507448.stm
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Дерегулаторните аргументи обично се потпираат на тврдењата дека инсајдерското 
тргување промовира ефикасност на пазарот или давање на право на сопственост на инсајдерски 
информации на менаџерите. Анализата на јавниот избор е исто така базична во дерегулаторната 
литература, тврдејќи дека забраната за инсајдерско тргување, дава повеќе бенефиции на 
пазарот на професионалци и на менаџери, отколку на инвеститорите. 

Аргументот во корист на регулирањето на инсајдерското тргување, традиционално 
беше врз основа на праведноста, која очекувано имаше мало забавување во правната и во 
економската заедница. Наместо тоа, економскиот аргумент во корист на задолжителното 
инсајдерско тргување обично се потпираше на некоја варијанта на економија на имотните права 
во информации. 

❖ Аргументи за Дерегулација 

Книгата на Henry Manne – “Инсајдерско тргување и Берзата”, мора да се рангира меѓу 
најплодотворните настани во економската анализа на корпоративното право.  

Manne, идентификувал два главни начина на кои инсајдерското тргување е од полза за 
општеството или за  компанијата со чии акции инсајдерот тргува:  

Прво, тој тврди дека инсајдерското тргување предизвикува пазарната цена на 
засегнатите акции да се движи кон цената којашто акциите би ја добиле, ако инсајдерската 
информација е јавно објавена. Ако е така, општеството заедно со компанијата ќе имаат корист 
преку зголемување на цената на акциите.  

Второ, тој претпоставува дека инсајдерското тргување е ефикасен начин за 
компензирање на менаџерите за произведените информации. Ако е така, компанијата има 
директна корист (а општеството индиректна корист), бидејќи менаџерите имаат поголем поттик 
да произведуваат дополнителни информации за вредноста на фирмата. 

❖ Ефектот на инсајдерското тргување на цената на хартиите од вредност 

Постои општа согласност дека и двете (компаниите и општеството) имаат корист од 
реалните цени на хартиите од вредност. „Реалната” цена на хартиите од вредност е онаа што ќе 
се постави од страна на пазарот, доколку сите информации во врска со хартиите од вредност се 
јавно објавени. „Реалните” цени се од корист за општеството во поглед на подобрување на 
економската распределба на капиталните инвестиции и намалувањето на нестабилноста на 
цените на хартиите од вредност. Опаѓањето на ценовните флуктации ја намалува веројатноста 
за појава на неочекувани индивидуални добивки и ја зголемува атрактивноста за инвестирање 
во хартии од вредност за оние без-ризични инвеститори. Корпорацијата, исто така има корист 
од реалната цена на нејзините хартии од вредност, преку намалувањето на инвеститорската 
несигурност и подобреното следење на менаџерската ефикасност.  

Кога една компанија законски затскрива материјални информации, нејзините хартии 
од вредност повеќе не се реално оценети на пазарот. Ако необјавената информација е особено 
значајна, грешката во цената може да биде суштинска. Во познатиот Texas Gulf Sulphur случај, на 
пример, ТГС открила енормно важни и исплатливи резерви на сулфур во Канада. Кога резервите 
се откриени, обичните акции на ТГС се продадени за околу 18$ по акција. Во тоа време, 
откритието е објавено четири месеци подоцна, кога цената на акциите пораснала на повеќе од 
31$ по акција. Ценовните грешки од оваа големина ги елиминираат придобивките од реалните 
цени. Сепак, се бара од ТГС да го објави она што го знае со што ќе се намали вредноста на 
информациите и на тој начин ќе се поттикнат да го откријат тоа.  
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Manne, во суштина тврди дека инсајдерското тргување е ефикасен компромис помеѓу 
потребата за зачувување на стимулациите за производство на информации и потребата за 
одржување на реална цена на хартиите од вредност. Manne, го понудил следниов пример на 
овој наводен ефект: Акциите на една фирма моментално се продаваат по цена од 50$ по акција. 
Фирмата открива нова информација, која ако е јавно објавена ќе предизивика зголемување на 
цената на акциите на 60$ по акција. Ако инсајдерите тргуваат со оваа информација, цената на 
акциите постепено ќе се зголеми, но нема да ја достигне “реалната” цена. Со отсуството на 
инсајдерско тргување или со протекувањето на информацијата во јавноста, цената на акцијата 
ќе останеше на 50$, додека информацијата не беше јавно објавена, а потоа цената брзо ќе 
достигнеше  реална  цена од 60$ по акција. Така, инсајдерското тргување дејствува како замена 
за јавното објавување на информациите, зачувувајќи ги пазарните добивки на “реалните” цени, 
додека на корпорациите им овозможуваат да ги задржат придобивките од не-објавувањето. 

Но, емпириското оправдување за дерегулаторната позиција останува ограничено. 
Пазарните студии укажуваат на тоа дека инсајдерското тргување имал незначителен ефект врз 
цените во повеќето случаи. Следните студии сугерираат дека пазарот реагира релативно брзо, 
кога ефектот на почетната цена е мал и кога инсајдерите продаваат.  

Важната студија на Givoly и Palmon, покажува дека, додека трансакциите од страна на 
инсајдерите беа проследени со силен ценовен ефект, идентификуваните инсајдерски 
трансакции беа ретко врз основа на искористување на не-јавни информации. Ако тие се точни, 
тогаш образложението на пазарната ефикасност за дерегулација губи многу од својата сила: 
инсајдерското тргување едноставно не е комуникација со внатрешни информации на пазарот.25 

❖ Инсајдерското тргување како ефикасна компензациона шема 

Дури и Manne признава дека ценовниот ефект не е силен аргумент против забраната за 
инсајдерско тргување. Наместо тоа, дерегулаторниот елемент на Manne главно се однесува на 
тврдењето дека дозволата за инсајдерско тргување е ефективно средство за компензација на 
претприемачите во големите корпорации. Manne ги разделува корпоративните претприемачи 
од корпоративните менаџери. Второспоменатите едноставно ги извршуваат работите на 
компанијата според однапред утврдени упатства. Поради тоа што компанијата и менаџерот 
знаат што ќе стори менаџерот и кои се неговите способности, платата е соодветен метод за 
компензација. Спротивно на тоа, придонесот на претприемачот за компанијата се состои во 
производство на нови вредни информации. Компензацијата на претприемачот мора да има 
разумен однос со вредноста на неговиот придонес за да му даде поттик да произведе повеќе 
информации. Но, понекогаш не е можно да се утврди вредноста на информациите за 
компанијата во иднина, така што однапред одредената компензација, како што е платата, е 
несоодветна за претприемачите. 

• Аргументи за Регулација 

Аргументите за регулирање на инсајдерското тргување (за разлика од оние кои се 
засновани врз основа на закон, еднаквост или правичност) спаѓаат во три главни категории:  

• Инсајдерското тргување им штети на инвеститорите, а со тоа ја поткопува 
довербата на инвеститорите во хартиите од вредност; 

• Инсајдерското тргување му штети на издавачот на погодените хартии од вредност; 

• Инсајдерското тргување претставува кражба на имотот кои и припаѓа на 
компанијата и затоа треба да се забрани дури и во отсуство на штета на инвеститорите или на 
компанијата.  

 
25 “5650 INSIDER TRADING” - Stephen M. Bainbridge Professor, UCLA School of Law - Copyright 1999 Stephen M. Bainbridge 
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❖ Дали инсајдерското тргување им штети на инвеститорите? 

Постојат теории дека инсајдерското тргување е на  штета на инвеститорите на два 

главни начина. Првиот начин е дека тргувањата на инвеститорите се направени врз основа на 

„погрешна цена”. Втората пософистицирана теорија тврди дека инвеститорот е предизвикан да 

направи лошо купување или продажба. Но, ниту еден аргумент не го докажува тоа со сигурност.  

Инвеститорот кој тргува со хартии од вредност истовремено со инсајдерите и има 

пристап до информациите кои не се јавно објавени, најверојатно ќе тврди дека претрпел 

повреда, со тоа што ги продал информациите по „погрешна цена“, односно по цена која не ја 

одразува вредноста на необјавената информација. Ако акциите на компанијата во се продаваат 

по цена од 10$ по акција, но по објавувањето на новата информација ќе се продаваат по цена од 

15$, акционерот кој ги продава по моменталната цена ќе тврди дека му е причинета загуба во 

вредност од 5$ по акција. Тврдењето на инвеститорот, сепак содржи суштински недостатоци. Тоа 

е чиста случајност, инсајдерот да е на другата страна на трансакцијата. Добивката која одговара 

на „загубата” на акционерот е овозможена не само од инсајдерските трговци, туку и од страна 

на сите истовремени купувачи, без разлика дали имале пристап до необјавената информација 

или не.  

За да биде сигурен, инвеститорот не треба да ја продаде, ако ја има истата информација 

како инсајдерот, но дури и да е така, правилата за инсајдерско тргување не се извор на неговиот 

проблем. Асиметричната информација помеѓу инсајдерите и јавните инвеститори, произлегува 

од федералните закони за хартии од вредност – задолжителните правила за објавување, кои им 

овозможуваат на компаниите да задржат некои доверливи информации, дури и ако таа 

информација е значајна за инвеститорите при нивното донесување на одлуки. Освен ако не се 

бара итно објавување на материјалната информација, законодавецот е подготвен да преземе 

чекори, така што секогаш ќе има победници и губитници во оваа ситуација. Независно од тоа 

дали на инсајдерите им е дозволено инсајдерско тргување или не, инвеститорот нема да има 

ист пристап до информацијата како инсајдерот. Може да се тврди дека акционерот е оштетен 

кога неговите акции се купени од страна на инсајдер, но не кога тие се купени од страна на 

нормален инвеститор кој нема пристап до инсајдерски информации. Кога акционерот што ги 

продава акциите е оштетен, тоа по правило  се припишува на корпоративното необјавување на 

материјални информации, а не на инсајдерско тргување.  

Многу пософистициран аргумент е дека ценовните ефекти од инсајдерското тргување, 

предизвикуваат акционерите да направат лоши трансакции. Сепак, не е сигурно дали 

инсајдерското тргување предизвикува ценовни ефекти неопходни да ги поттикнат акционерите 

на тргување. Додека обврзувачкото информирачко тргување може да влијае врз цената, тоа 

функционира бавно и спорадично. Со оглед на неефикасноста на обврзувачкото информирачко 

тргување, промената на  цената или количината кои произлегуваат од инсајдерското тргување, 

ретко ќе бидe доволна да ги предизвика инвеститорите на тргување.  

Под претпоставка на аргументот дека инсајдерското тргување произведува 

забележливи ценовни ефекти, сепак и понатамошните претпоставки дека некои инвеститори се 

заведени од страна на тие ефекти, поттикнувачкиот аргумент има повеќе недостатоци, затоа што 

многу трансакции би се извршиле без оглед на промената на цените кои произлегле од 

инсајдерско тргување.  
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Инвеститорите кои би тргувале, без оглед на присуството на инсајдерите на пазарот, 
имаат корист од инсајдерското тргување, затоа што тие се договараат за цена која е блиску до 
“точната” цена, која е всушност цената што би преовладувала доколку  информациите би биле 
обелоденети.  

Во секој случај, тешко е да се каже како поттикнувачкиот аргумент би се одвивал кога 
инвеститорите се во група. Една група може да одлучи да ги продаде акциите поради 
зголемувањето на цената, а друга група на инвеститори можe да одлучи да ја одложи 
предвидената продажба во пресрет на понатамошно зголемување.  

❖ Дали инсајдерското тргување ја поткопува довербата на инвеститорите? 

Во отсуство на веродостојни докази за повреда на инвеститор, тешко е да се види дали 
инсајдерското тргување ја поткопува довербата на инвеститорите на пазарите на хартии од 
вредност. Наместо тоа, сите гневни инвеститори имаат мислење дека инсајдерското тргување се 
појавува воглавно како резултат на завист од пристапот до информации што ги има инсајдерот. 

Губењето на аргументот на доверба е дополнително намален од перформансите на 
берзите, по скандалите за инсајдерско тргување во средината на 80-тите години од 20 век. 
Огромниот публицитет кој им беше даден на овие скандали, им стави до знаење на сите 
инвеститори дека инсајдерското тргување е заедничка повреда на хартиите од вредност.  Може 
да се заклучи  дека инсајдерското тргување не е серизона закана за довербата на инвеститорите 
на пазарите на хартии од вредност.  

Macey, тврди дека искуството на други земји ја потврдува оваа констатација. На 
пример, Јапонија неодамна започна со регулирање на инсајдерското тргување и нејзините 
правила не се спроведуваат. Истото се однесува и за Индија. Хонг Конг ја укина забраната за 
инсајдерско тргување. И двете земји имаат високо ликвидни берзи. 

❖ Дали инсајдерското тргување ги повредува издавачите? 

И покрај нејзината вистинска вредност, информацијата може да се користи од страна 
на повеќе лица, без да се  намалува  нејзината вредност. Ако менаџер, кој само што направил 
голем договор за неговиот работодавец, а потоа тргува на берзата на работодавецот, на пример, 
не постои причина да се верува дека однесувањето на менаџерот ја намалува вредноста на 
договорот на работодавачот. Но, додека инсајдерското тргување не секогаш му штети на 
работодавачот, штетата може да биде во некои други околности. Поточно, постојат четири 
значителни потенцијални штети поврзани со инсајдерското тргување, кои што вреди да се 
напоменат:  

а) инсајдерското тргување може да го одложи преносот на информации или 
преземањето на корпоративни акции;  

б)  може да ги попречи корпоративните планови;  

в)  тоа им дава  поттик на менаџерите да манипулираат со цените на акциите;  

г)  тоа може да му наштети на угледот на компанијата.26 

 

 
26 "The Effects of Insider Trading Regulation on Trade Timing, Litigation Risk, and Profitability" - Alan D. Jagolinzer  

Stanford University Graduate School of Business, Darren T. Roulstone Fisher College of Business The Ohio State  
University - July 2009 
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• Директиви за инсајдерско тргување и пазарни манипулации 

❖ Хронолошки преглед на процесот на имплементација на директивите за 
инсајдерско тргување и пазарни манипулации 

• 30.05.2001 година - Комисијата предлага Директива за инсајдерско тргување и 
пазарна манипулација. 

• 07.05.2002 година - Комисијата го поздравува договорот на Советот за усвојување 
на Директивите за пазарните злоупотреби и Директивите за финансиските конгломерати. 

• 27.03.2002 година - Барање за технички совети за можните мерки за 
спроведување на идната Директива за инсајдерско тргување и пазарни манипулации. 

• 24.10.2002 година - Европската Комисија го поздравува одобрувањето на 
Директивата за пазарна злоупотреба од страна на Европскиот Парламент. 

• 03.12.2002 година - Европската Комисија го поздравува усвојувањето на 
Директивата за пазарна злоупотреба од страна на Советот. 

• 13.01.2003 година - Мислење на Комитетот на европски регулатори на пазарите 
на хартии од вредност на ниво 2 за спроведување на мерките за предложената Директива за 
пазарните злоупотреби. 

• Советување за пазарните злоупотреби на Комитетот на европски регулатори на 
пазарите на хартии од вредност - корекција на декларацијата на Комитетот на европски 
регулатори на пазарите на хартии од вредност за мислење на ниво 2 за спроведување на 
мерките на предложената Директива за пазарните злоупотреби. 

• Писмо на Комитетот на европски регулатори на пазарите на хартии од вредност 
со кое се потврдува неговото конечно мислење до Комисијата. 

• 17.01.2003 година - Официјално барање за технички совети за спроведување на 
можните мерки за Директивата за инсајдерско тргување и пазарните манипулации. 

• 10.03.2003 година - Инсајдерско тргување и пазарни манипулации. 

• Се објавува работниот документ на Генералниот директорат за услуги на 
внатрешниот пазар за примена на членовите 1 и 6 став 1 и 2, член 6, став 5 и член 8 на Европскиот 
парламент и на Директивата 2003/6/ЕС . 

• 22.05.2003 година - Коментари на Комитетот за економски и монетарни прашања 
и на јавноста за работните документи кои се однесуваат на инсајдерското тргување и пазарните 
манипулации. 

• По трите работни документи на Генералниот директорат за услуги на 
внатрешниот пазар објавени на 10 март 2003 година, Комисијата ја повика јавноста да испрати 
коментари на нацртот преку посебна е-маил адреса. Комисијата започна да го изготвува својот 
формален предлог на крајот од април 2003 година. 

• 09.07.2003 година - Инсајдерско тргување и пазарни манипулации. 

• Комисијата, конечниот нацрт за мерките за спроведување на Директивата на 
Советот 2003/6/ЕС за инсајдерско тргување и пазарни манипулации, го достави до Европскиот 
Комитет за хартии од вредност. 

• 10.09.2003 година - Инсајдерско тргување и пазарни манипулации (ревидирана 
верзија). 
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• Комисијата, ревидираната верзија на нацрт мерките за спроведување на 
Директивата на Советот  2003/6/ЕС и Европскиот Парламент за инсајдерско тргување и пазарни 
манипулации, ја достави до Европскиот Комитет за хартии од вредност. 

• 22.10.2003 година - Инсајдерско тргување и пазарни манипулации (ревидирана 
верзија). 

• Комисијата, конечниот нацрт за мерките за спроведување на Директивата на 
Советот 2003/6/ЕС за инсајдерско тргување и пазарни манипулации, го достави за гласење до 
Европскиот Комитет за хартии од вредност. 

• 31.10.2003 година - Инсајдерско тргување и пазарни манипулации. 

• Мерките за спроведување на Директивата 2003/6/ЕС на Европскиот парламент и 
Советот за инсајдерско тргување и пазарни манипулации, како што е договорено во рамките на 
Европскиот Комитет за хартии од вредност на 29 октомври 2003 година. 

• 10.11.2003 година - Инсајдерско тргување и пазарни манипулации. 

• Работен документ на Генералниот директорат за услуги на внатрешниот пазар за 
спроведување на член 1 став 1 и 2 и членот 6, ставовите 3, 4 и 9 на Европскиот парламент и 
Директивата на Советот 2003/6/ЕС. 

• 07.01.2004 година - Инсајдерско тргување и пазарни манипулации. 

Комисијата ги усвои првите мерки за спроведување на: 

• Директива на Комисијата 2003/124/ЕС од 22.12.2003 за спроведување на 
Директивата 2003/6/ЕС на Европскиот Парламент и Советот во поглед на дефинирањето и 
јавното објавување на внатрешни информации и дефинирањето на пазарните манипулации. 

• Директива на Комисијата 2003/125/ЕС од 22.12.2003 за спроведување на 
Директивата 2003/6/ЕС на Европскиот Парламент и Советот во однос на објективното 
презентирање на инвестициските препораки и откривање на судир на интереси. 

• Регулатива на Комисијата 2273/2003 од 22.12.2003 година за спроведување на 
Директивата 2003/6/ЕС на Европскиот Парламент и Советот во поглед на исклучоците за 
програмите за откуп и стабилизација на финансиските инструменти. 

• 23.01.2004 година - Коментари од јавноста за работниот документ ЕПС 38/2003, 
поврзани со вториот сет на мерки за спроведување во врска со Директивата 2003/6/ЕС за 
инсајдерско тргување и пазарни манипулации. 

• 27.01.2004 година - Инсајдерско тргување и пазарни манипулации.  

• Конечниот нацрт за вториот сет на мерки на Комисијата за спроведување на 
Директивата.  

• 2003/6/ЕС на Европскиот Парламент и Советот за инсајдерско тргување и пазарни 
манипулации, доставени до Европскиот Комитет за хартии од вредност. 

• 17.02.2004 година - Инсајдерско тргување и пазарни манипулации (ревидирана 
верзија). 

• Ревидиран нацрт на вториот сет на мерки на Комисијата за спроведување на 
Директивата 2003/6/ЕС на Европскиот Парламент и Советот за инсајдерско тргување и пазарни 
манипулации, доставена до Европскиот Комитет за хартии од вредност. 
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• 03.03.2004 година - Инсајдерско тргување и пазарни манипулации (ревидирана 
верзија). 

• Ревидиран нацрт на вториот сет на мерки на Комисијата за спроведување на 
Директивата 2003/6/ЕС на Европскиот Парламент и Советот за инсајдерско тргување и пазарни 
манипулации, доставена до Европскиот Комитет за хартии од вредност. 

• 07.04.2004 – Инсајдерско тргување и пазарни манипулации (ревидирана 
верзија). 

• Конечниот нацрт за вториот сет на мерки на Комисијата за спроведување на 
Директивата 2003/6/ЕС на Европскиот Парламент и Советот за инсајдерско тргување и пазарни 
манипулации, доставени до Европскиот Комитет за хартии од вредност, го достави за гласање 
на Европскиот Комитет за хартии од вредност на 19 април 2004 година. 

• 29.04.2004 година - Комисијата донесува Директива за спроведување на 
Директивата за пазарни злоупотреби. 

• Директивата на Комисијата 2004/72/ЕС од 20 април 2004 година за спроведување 
на Директивата 2003/6/ЕС на Европскиот Парламент и на Советот во поглед на прифаќање на 
пазарните практики, дефинирањето на инсајдерските информации во врска со дериватите и 
стоките, изготвувањето на листи на инсајдери, известувањето за трансакциите на менаџерите и 
известувањето за сомнителни трансакции. 

• 22.11.2007 година - Во одговор на барањето на Европската Комисија, Комитетот 
на европски регулатори на пазарите на хартии од вредност објави “Извештај за 
административните мерки и санкции, како и кривични санкции кои им се на располагање на 
земјите-членки во рамките на Директивата за пазарни злоупотреби”. 

• 28.02.2008 година - Директивата за злоупотреби на пазарот - Комитетот на 
европски регулатори на пазарите на хартии од вредност објавува извршно резиме на Извештајот 
за административни мерки и санкции, како и кривични санкции кои се на располагање на 
земјите-членки во рамките на Директивата за пазарни злоупотреби. Извештајот е подготвен како 
одговор на барањето на Комисијата. 

• 02.10.2008 година - Конференција за разгледување на режимот на пазарни 
злоупотреби одржана во Брисел. 

• 20.04.2009 година - Комисијата објави повик за потребата од ревизија на 
Директивата за пазарна злоупотреба. 

• 25.05.2010 година - Јавна расправа: Пазарна злоупотреба: промоција на 
интегритет на пазарот и заштита на инвеститорите. 

Генералниот директорат за внатрешни пазари и услуги одржа јавна расправа за 
ревизијата на Директивата за пазарни злоупотреби 2003/6/ЕС на 2 јули 2010 година во Брисел. 
Конференцијата ги собра на едно место искусните создавачи на легислативата, регулаторите, 
експертите од индустријата и научната јавност. 

На јавната расправа се дикутираше во четири панели кои ги опфаќаа следните теми: 

a. обезбедување на целосна и соодветна покриеност на пазарите со деривативи во 
Директивата; 

б.   покривање на преостанатите законски празнини; 

в.  зајакнување на истражните и казнени надлежности на надлежните органи; 

г.  стремеж кон единствени правила, намалување на административните товари, 
посебно кон малите и кон средните претпријатија. 
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• 28.06.2010 година - Службите на Европската Комисија започнуваат јавна расправа 
за ревизија на Директивата за пазарна злоупотреба. 

• Службите на Европската Комисија започнуваат јавна расправа за ревизија на 
Директивата за пазарна злоупотреба. Негова цел е да се изврши консултација со учесниците на 
финансиските пазари, владите, надлежните органи и другите заинтересирани лица за 
промените на Директивата за пазарна злоупотреба кои ги планира Комисијата за нивните 
претстојни предлози за измена на легислативата. 

• 20.10.2011 година - Комисијата усвојува предлози за Регулатива за инсајдерско 
тргување и пазарни манипулации и Директива за кривични санкции за инсајдерско тргување и 
пазарни манипулации27 . 

1. Директива 2003/6/ЕС на Европскиот Парламент и Советот од 28 Јануари 
2003 година за инсајдерско тргување и пазарни манипулации 

Интегрираниот и ефикасен финансиски пазар бара пазарна целовитост. Непреченото 
функционирање на пазарот на хартии од вредност и довербата на јавноста во пазарите се 

предуслови за економски раст и напредок. Пазарните злоупотреби му штетат на интегритетот на 

финансиските пазари и на довербата на јавноста во хартиите од вредност и дериватите. 

Пазарните злоупотреби се состојат од инсајдерски тргувања и пазарни манипулации. 
Целта на законодавството против инсајдерското тргување е иста како онаа на законодавството 

против пазарните манипулации: да се обезбеди интегритетот  на заедничките финансиски 
пазари и да се зголеми довербата на инвеститорите во овие пазари. Затоа е препорачливо да се 

донесат комбинирани правила за борба против инсајдерското тргување и пазарните 
манипулации. Оваа Директива обезбедува иста рамка за распределба на одговорностите, 

спроведувањето и соработката во заедницата. 

Со оглед на промените во финансиските пазари и во законодавствата на земјите членки 

на ЕУ од усвојувањето на Директивата од Советот 89/592/ЕЕЗ на 13 Ноември 1989 година, 
координирањето на прописите за инсајдерско тргување треба да се заменат со нова директива 

за да се обезбеди конзистентност со законодавството против пазарните манипулации. Новата 

Директива е исто така потребна за да се избегнат недостатоците во легислативата на земјите 
членки на ЕУ, кои може да се искористат за незаконско однесување и да ја поткопаат довербата 
на јавноста. 

Инсајдерска информација е која било информација од конкретна природа, која не е 
јавно објавена, која директно или индиректно се однесува на еден или на повеќе издавачи на 

финансиски инструменти или на еден или на повеќе финансиски инструменти. Овие 
информации би можеле да имаат значително влијание врз развојот и врз формирањето на 
цените на регулираните пазари и како такви може да се сметаат за информации кои индиректно 
се однесуваат на еден или на повеќе издавачи на финансиски инструменти или на еден или на 
повеќе поврзани деривативни финансиски инструменти. 

Употребата на инсајдерските информации може да се состои во стекнување или 
располагање со финансиски инструменти од страна на лице кое знае или требало да знае дека 

информациите кои ги поседува се инсајдерски информации. Во однос на ова, надлежните 
органи треба да размислуваат за лицата кои ги поседуваат овие информации  и дали тие знаеле 
или требало да знаат за инсајдерските информации со оглед на околностите. Покрај тоа, самиот 
факт дека на поддржувачите на ликвидност на пазарот, телата овластени да дејствуваат како 

 
27 http://ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/index_en.htm
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должници или лицата овластени за извршување на налози во име на трети страни се 
ограничуваат себеси и ги извршуваат своите легитимни бизниси на купување или на продавање 
на финансиски инструменти покажува колку совесно ги употребуваат инсајдерските 

информации.28 

Земјите членки на ЕУ треба да се справат со практиката позната како “front running”29. 

Објавувањето на инсајдерски информации од страна на издавачите на нивните 
интернет страни, треба да биде во согласност со правилата за пренос на лични податоци на трети 
земји, како што е утврдено во Директивата 95/46/ЕЦ на Европскиот парламент и на Советот од 
24 Октомври 1995 година за заштита на поединци во однос на обработката на личните податоци 
и на движењето на таквите податоци.  

Навременото и фер откривање на информациите во јавноста го подобрува пазарниот 
интегритет, а пак селективното објавување од страна на издавачите може да доведе до губење 
на довербата на инвеститорите во интегритетот на финансиските пазари. Професионалните 
економски учесници, можат да придонесат за подобрување на интегритетот на финансиските 
пазари преку различни мерки. Ваквите мерки би можеле да ги вклучат, на пример создавањето 
на “црни листи”, примена на апликацијата “window trading”30со чувствителни категории на 
клиенти, примена на внатрешни кодови на однесување и воспоставување на “Кинески ѕид”31. 

Ваквите превентивни мерки би можеле да придонесат во борбата против 
злоупотребата на пазарот, само ако тие се спроведуваат со одлучност и се совесно 
контролирани. Адекватното спроведување на контролата би значело на пример, одредување на 
усогласеноста на службениците во рамките на засегнатите тела и периодични проверки 
спроведени од страна на независни ревизори. 

Современите методи на комуникација им овозможуваат на учесниците на 
финансиските пазари и на приватните инвеститори да имаат еднаков пристап до финансиските 
информации, но исто така, го зголемуваат и ризикот од ширење на лажни и погрешни 
информации. Поголемата транспарентност на трансакциите спроведени од страна на лица 
ослободени од менаџерските одговорности во рамките на издавачите и каде што е можно, лица 
тесно поврзани со нив, претставуваат превентивни мерки против пазарните злоупотреби. 
Објавувањето на овие трансакции на индивидуална основа, исто така, може да биде 
веродостоен извор на информации за инвеститорите.   

 

28 Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 on insider dealing and market 
manipulation (market abuse) 

29 “front running” -  е неетичка практика на брокер кој тргува со капитал врз основа на информации од оделот за 
анализа, пред на неговите или нејзините клиенти да им бидат доставени информациите. На пример, да 
претпоставиме дека брокерот добива налог од некои купувач да купи голем блок од 400,000 акции од некоја 
компанија, но пред  да го изврши налогот на купувачите, брокерот купува 20,000 акции од истата компанија за 
своја сметка од 100$ по акција, потоа тој го извршува налогот на купувачите за 400,000 акции, зголемувајќи ја 
нивната цена до 102$ по акција, со што му се овозможува на брокерот да ги продаде своите акции, на пример 
за 101,75$ , генерирајќи значителен профит од 35,000$ за многу кратко време.Toa  претставува значителна 
злоупотреба на пазарот на хартии од вредност 

30 "window trading" - е период во кој компанијата им дозволува на своите директори и клучните вработени да 
тргуваат со акциите на компанијата 

31“Кинески ѕид” - e етичкa бариерa помеѓу различните поделби на финасиските(или други) институции за да се 
избегне конфликт на интереси. Кинескиот ѕид се вели дека постои, на пример помеѓу корпоративната-
советодавна област и посредувачкиот оддел  за финасиски  услуги, за да се одделат оние кои даваат совети за 
преземање од оние кои даваат совети на клиентите за купување на акции. Ѕидот е изграден за спречување на 
протокот на корпоративните внатрешни информации кои можат да влијаат на советите дадени на 
клиентите, овозможувајќи му на персоналот да ги искористат предностите од информациите кои што 
сеуште не и се познати на јавноста 
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Зборник 

Пазарните учесници треба да придонесат во спречување на пазарните злоупотреби и 
да донесат структурни одредби насочени кон спречување и откривање на пазарните 
манипулативни практики. Овие одредби може да содржат услови во врска со транспарентноста 
на склучените трансакции, целосно објавување на договорите за регулирање на цените, 
правичен систем за спроведување на налозите, воведување на шема за рано откривање на 
нетипичните налози, доволно големи шеми за упатување на фиксирањето на цените за 
финансиските инструменти преку управување и јасни правила за суспензија на трансакциите.  

Пристапот до инсајдерски информации кои се однесуваат на друга компанија и нивно 
користење во контекст на јавна понуда за откуп и остварување контрола на таа компанија или 
предлагање на спојување со таа компанија, стекнувањето или располагањето со финансиски 
инструменти,  не треба да се сметаат како инсајдерски информации. 

Според тоа, секоја трансакција извршена врз основа на такви истражувања и проценки 
не треба  сама по себе  да претставува инсајдерско тргување во смисла на оваа  Директива. 

Земјите-членки ќе забранат, секое лице кое поседува инсајдерска информација, да ја 
користи таа информација за стекнување или располагање со неа, за своја сметка или за сметка 
на трети лица или директно или индиректно да располага со финансиски инструменти на кои 
информацијата се однесува. 

Оваа забрана се однесува на секое лице кое поседува таква информација: 

• од аспект на неговото членство во административните, управните, или надзорните 
органи на издавачот, или 

• од аспект на неговиот удел во капиталот на издавачот, или 

• од аспект на неговиот пристап до информацијата преку вршење на својата работа, 
професија или должност, или 

• од аспект на неговите криминални активности. 

Кога наведеното лице е правно лице, утврдената забрана се применува и на физичките 
лица кои учествуваат во одлуката за извршување на трансакцијата за сметка на правното лице. 
Ова нема да се применува на трансакциите кои се спроведуваат во извршувањето на обврската, 
која настанала поради стекнување или располагање со финансиските инструменти, каде што 
обврската произлегува од договорот склучен пред засегнатото лице да ја поседува инсајдерската 
информација. 

Земјите-членки забрануваат секое лице кое е предмет на забраната да: 

• открива инсајдерска информација на било кое друго лице, освен ако таквото 
откривање е направено во текот на нормалното вршење на својата работа, професија или 
должност; 

• поттикнува друго лице, врз основа на инсајдерска информација, да се стекне или 
располага со финансиски инструменти на кои информацијата се однесува. 

Земјите-членки треба да гарантираат дека овие одредби ќе се применуваат и на сите 
лица, освен на лицата наведени во тие одредби, кои поседуваат инсајдерска информација, 
доколку таа личност знаела или морала да знае, дека информацијата е инсајдерска 
информација. 

Земјите-членки треба да обезбедат издавачите на финансиските инструменти да ја 
информираат јавноста што е можно побрзо за инсајдерската информација која директно се 
однесува на издавачите. Тие треба да гарантираат дека издавачите, за одреден период на 
нивните интернет страници ќе ги објават сите потребни инсајдерски информации кои треба да 
се објават јавно.  
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Зборник 

Земјите-членки треба да бараат, секогаш кога издавачот или лицето кое дејствува во 
свое име или за своја сметка, открива било каква инсајдерска информација на некое трето лице 
во текот на нормалното вршење на својата работа, професија или должност, таа информација да 
биде јавно објавена. 

Одредбите нема да се применуваат ако лицето кое ги прима информациите има 
обврска на доверливост, без оглед на тоа дали таквата должност е врз основа на закон, на 
прописите, на членовите на здружението или врз основа на договор. 

Членките бараат издавачите или лицата кои постапуваат во нивно име или за нивна 
сметка, да изготват список на оние лица кои работат за нив, според договор за вработување или 
на друг начин, кои имаат пристап до инсајдерски информации. Издавачите и лицата кои 
постапуваат во нивно име или за нивна сметка, треба редовно да ја ажурираат оваа листа и да ја 
доставуваат до надлежниот орган кога тој ќе го побара тоа. 

Лицата кои престануваат да имаат менаџерски одговорности кај издавачот на 
финансиските инструменти и  лицата кои се тесно поврзани со нив, треба  да го известат 
надлежниот орган за трансакциите спроведени за нивна сметка, акциите на споменатиот 
издавач и финансиските инструменти поврзани со нив. Земјите-членки треба да обезбедат  
јавниот пристап до информациите во врска со таквите трансакции, или барем на индивидуална 
основа  да биде  лесно достапен. 

Државите мора да обезбедат постоење на соодветна регулатива за  обезбедување на 
лицата кои издаваат или вршат истражувања во врска со финансиските инструменти  и лицата 
кои  издаваат или шират други информации, предложувајќи стратегии за инвестирање, 
наменети за дистрибутивните канали или за јавноста, преземајќи грижа за нивно обезбедување. 
Деталите од таквите прописи треба да бидат доставени до Комисијата. 

Земјите-членки мора да бараат секое лице кое професионално договара трансакции на 
финансиски инструменти и кое се сомнева дека трансакцијата може да претставува инсајдерско 
тргување или пазарна манипулација, да го извести надлежниот орган без одлагање. 

Со цел да се земе предвид техничкиот напредок на финансиските пазари и  да се 
обезбеди унифицирана примена на оваа Директива, Комисијата ги донесува следниве мерки во 
врска со: 

• техничките модалитети за соодветно јавно објавување на инсајдерски информации;  

• техничките модалитети за одложување на јавното објавување на инсајдерски 
информации;  

• техничките модалитети дизајнирани со цел за заеднички пристап во 
спроведувањето;  

• условите под кои издавачите или лицата кои во нивно име, треба да изготват листа 
на оние лица кои работат за нив и кои имаат пристап до инсајдерски информации;  

• категориите на лица кои имаат должност на откривање на карактеристиките 
на трансакцијата, вклучувајќи ја и нејзината големина, како и техничките решенија за 
откривање на надлежниот орган; 

• техничките договори, за различни категории на лица, за објективно презентирање 
на истражувањата и други информации препорачувајќи стратегии за инвестирање и за 
откривање на поединечни интереси или конфликт на интереси;  

• техничките договори со кои се регулира известувањето до надлежниот орган. 
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Зборник 

Оваа Директива не се применува за трансакциите извршени во монетарната политика, 
политиката на девизниот курс или управувањето со политиката на јавниот долг од страна на 
земјите-членки, од страна на Европскиот систем на централни банки, од страна на националните 
централни банки или од било кој друг назначен орган или лице кое дејствува во свое име. 

Земјите-членки немаат право да наметнуваат кривични санкции, па поради тоа мора да 
се залагаат, во согласност со нивното национално законодавство, соодветните административни 
санкции да се изрекуваат против одговорните лица, таму каде што одредбите усвоени во 
примената на оваa Директива не се во согласност со неа. Земјите-членки мора да обезбедат  
овие мерки да бидат  ефективни, пропорционални и одлучни.32  

2. Директива 2004/72/ЕС од 29 април 2004 година за спроведување на 
Директивата 2003/6/ЕС на Европскиот Парламент и на Советот во однос на 
прифатените пазарни практики, дефиницијата за инсајдерските информации во 
однос на дериватните производи, изготвувањето на листи на инсајдери, 
известување за трансакциите на менаџерите и известување за сомнителни 
трансакции 

Од пазарните учесници се бара да практикуваат чесност и ефикасност, за да не се 
создаваат предрасуди кон вообичаените пазарни активности и пазарниот интегритет. Особено, 
пазарните практики кои ја попречуваат интеграцијата помеѓу понудата и побарувачката преку 
ограничување на можностите за другите пазарни учесници да одговорат на трансакциите, можат 
да создадат зголемени ризици на пазарниот интегритет и затоа помалку е веројатно да бидат 
прифатени од страна на надлежните органи. Од друга страна пак, поверојатно е да се донесат 
пазарни практики кои ја зајакнуваат ликвидноста, од оние кои ја намалуваат. Пазарните 
практики кои ги прекршуваат правилата и прописите кои се наменети да ги спречат пазарните 
злоупотреби или кодексите на однесување,  помалку е веројатно да бидат прифатени од 
надлежните органи. Поради брзото менување на пазарните практики, а за да се задоволат 
потребите на инвеститорите, потребно е надлежните органи да бидат внимателни при 
појавувањето на секоја нова пазарна практика. 

Транспарентноста на пазарните практики од страна на пазарните учесници е од клучно 
значење при проценката на тоа дали одредена пазарна пракса може да биде усвоена од страна 
на надлежните органи. Колку помалку транспарентна е дадената пракса, толку помалку е 
веројатно таа да биде прифатена. Сепак, практиките на нерегулираните пазари можат поради 
структурни причини да бидат помалку транспарентни од практиките на регулираните пазари. 
Таквите практики не треба сами по себе да се сметаат за неприфатливи од страна на надлежните 
органи. 

Определeните пазарни практики на одреден пазар, не треба да го изложат на ризик 
пазарниот интегритет на другите, директно или индиректно поврзаните пазари на територијата 
на Заедницата, без разлика дали овие пазари се регулирани или не. Поради тоа, колку е повисок 
ризикот за пазарниот интегритет на таквите поврзани пазари во рамките на Заедницата, толку 
помалку е веројатно овие практики да бидат усвоени од страна на компетентните органи. 

Важно за учесниците на пазарите на деривативни инструменти, кои во основа не се 
финансиски инструменти, е да добијат поголема правна сигурност во однос на сето она што 
значи инсајдерска информација. 

 
32 Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 on insider dealing and market  

manipulation (market abuse) 
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Зборник 

Создавањето на списоци од страна на издавачите на лица кои работат за нив под 
договор за вработување или по друга основа и кои имаат пристап до инсајдерски информации 
во директна или во индиректна врска со издавачот, е вредна мерка за заштита на пазарниот 
интегритет. Овие листи може да ги користат издавачите или лица кои го контролираат протокот 
на таквите инсајдерски информации и со тоа да управуваат со нивните обврски за доверливост. 
Освен тоа, овие листи исто така можат да претставуваат корисно средство за надлежните органи, 
кога ја надгледуваат примената на законодавството за злоупотреба на пазарот. 

Идентификувањето на инсајдерските информации до кои има пристап секое 
внатрешно лице и датумот кога тоа имало пристап до информацијата е потребно за издавачите 
и надлежните органи. Пристапот до инсајдерска информација поврзана директно или 
индиректно со издавачот или лицата вклучени во таков список, не влијае на нивната обврска да 
се воздржат од внатрешен договор врз основа на каква и да е инсајдерска информација, како 
што се утврдува во Директивата 2003/6/ЕС. 

Известувањето за трансакциите реализирани од страна на лица кои престануваат да 
вршат управувачки одговорности во рамките на издавачот за нивна сметка, или од лица кои се 
тесно поврзани со нив, претставуваат вредни информации за пазарните учесници, но исто така 
претставуваат дополнително средство за надлежните органи во вршењето на надзор над 
пазарите. Обврската на повисоките извршни органи да ги информираат за трансакциите,  не е 
прекршување на обврската да се воздржат од внатрешниот договор врз основа на каква и да е 
инсајдерска информација, како што се утврдува во Директивата 2003/6/ЕС. 

Известувањето на надлежните органи во врска со сомнителни трансакции од страна на 
лица кои професионално се занимаваат со регулирање на финансиски инструменти, бара 
доволно индикатори дека трансакциите би претставувале злоупотреба на пазарот, односно 
трансакции кои доведуваат до оправдани сомневања за присуство на договори со инсајдерите 
или за пазарни манипулации. Сами по себе одредени трансакции можат да изгледаат целосно 
лишени од секакви сомнежи, но можат да обезбедат индикации за можна злоупотреба на 
пазарот, кога се гледа во перспектива со другите трансакции или други информации. 

❖ Дефиниции 

„ Лице кое врши управувачки одговорности во рамките на издавачот“ е лице кое е: 

  -  член на административен, управен или надзорен орган на издавачот; 

  - висок извршен член, кој не е член на управувачките органи, кој има редовен пристап 
до инсајдерски информации и е во директна или индиректна врска со издавачот и има моќ да 
донесува управувачки одлуки, кои влијаат на идниот развој и бизнис плановите на издавачот. 

„ Лице кое е тесно поврзано со лице кое има управувачки одговорности во рамките 
на издавачот на финансискиот инструмент” значи: 

-  сопругот/сопругата на лицето кое поседува управувачки одговорности или секој 
партнер на тоа лице што го прифаќа националното право како еднакво на сопруг/сопруга; 

- во согласнот со националното право, издржуваните деца на лицето кое поседува 
управувачки одговорности; 

-  други роднини на лицето кое поседува менаџерски одговорности, кои живееле во 
исто домаќинство со него за време од најмалку една година пред датумот на трансакцијата; 

- секое правно лице, труст  или партнерство, чии управувачки одговорности се 
извршуваат од кои било од одговорните лица или што е директно или индиректно контролирано 
порано од тоа лице, или што е основано во корист на слично лице или чии економски интереси 
се суштински еднакви со оние на тоа лице 
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“Лице кое професионално договара трансакции” значи друштво за инвестициско 
советување или кредитна институција. 

❖ Инсајдерска информација во врска со деривативните производи 

Се смета дека корисниците на пазарите на кои се тргува со деривативни производи,  
добиваат информации, директно или индиректно поврзани со еден или повеќе такви деривати 
кога таа: 

• Рутински се обезбедува на корисниците на овие пазари; 

• Се бара да биде објавена во согласност со законите или регулативите, пазарните 
правила, договорите или обичаите на соодветниот главен пазар на производи или пазар на 
деривативни производи. 

❖ Листа на инсајдери 

Земјите-членки треба да гарантираат дека листите на инсајдери ги опфаќаат сите лица, 
кои имаат редовен или повремен пристап до инсајдерски информации кои се однесуваат 
директно или индиректно на издавачот. 

Листата на инсајдери треба го содржи најмалку: 

-  Идентитетот на секое лице кое има пристап до инсајдерски информации; 

-  Причината поради која таквото лице е на листата; 

-  Датумот на кој листата на инсајдери е создадена и ажурирана. 

Листата на инсајдери треба да се ажурира навремено: 

-   Кога постои промена во причината поради која некое лице е на листата; 

-   Кога некое ново лице треба да биде вклучено во листата; 

-   Кога се посочува дали и кога некое лице кое е веќе на листата, повеќе нема пристап 
до инсајдерски информации; 

Земјите-членки обезбедуваат чување на  листите на инсајдери  најмалку пет години по 
подготовката или нивното ажурирање. 

Земјите-членки ќе обезбедат дека лицата од кои се бара да подготвуваат листи на 
инсајдери, ги преземаат неопходните мерки за да гарантираат дека секое лице во слична листа 
што има пристап до инсајдерски информации ќе ги признае важечките закони и обврски и е 
свесен за казните што се предвидени за злоупотреба или неправилно циркулирање на таквата 
информација.33 

3. Јавни консултации за ревизија на Директивата за пазарни манипулации 

Усвоена на почетокот на 2003 година, Директивата за пазарна злоупотреба воведе 
сеопфатна рамка за справување со инсајдерското тргување и со практиките на пазарни 
манипулации, кои заеднички се нарекуваат “пазарни злоупотреби”. Консултациите се фокусираа 
на ревизијата на Директивата 2003/6/ЕС.  

 
33  Commission Directive 2004/72/EC of 29 April 2004 implementing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of 

the Council as regards accepted market practices, the definition of inside information in relation to derivatives on 
commodities, the drawing up of lists of insiders, the notification of managers transactions and the notification of 
suspicious transactions 
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Директивата за пазарна злоупотреба (директивата и нејзините мерки за спроведување) 
воведе рамка за усогласување на основните концепти и правила за пазарните злоупотреби и 
зајакнување на соработката помеѓу регулаторите. Голем број на фактори се во корист на 
ревизија на Директивата. Особено, празнините во регулирањето на одредени инструменти и 
пазари како резултат на развојот на пазарот станаа очигледни, ефикасноста на спроведувањто е 
нерамномерна и одредени одредби наметнаа непотребни оптеретувања на издавачите 
(особено на малите и средни претпријатија). Се чини дека финансиската криза, не резултираше 
со зголемен обем на пазарни злоупотреби во ЕУ, но нагласи како пазарите брзо реагираат на 
ценовно чувствителни информации и колку тоа ќе влијае на довербата на инвеститорите на 
пазарите. Неодамнешната волатилност34  на обврзниците деноминирани во евра, исто така 
доведе до загриженост за можната улога на своповите поврзани со кредитниот рејтинг во ова 
смисла. 

Комисијата  поради тоа е на повторно разгледување на режимот на Директивата за 
пазарна злоупотреба за спроведување на следниве клучни цели: 

• Зголемување на пазарниот интегритет и заштита на инвеститорите преку 
“пополнување на празнините” при покривање и модернизација на законодавната рамка каде 
што тоа е потребно, како што се бара од страна на Комисијата за регулирање на финансиските 
услуги за одржлив развој; 

• Зајакнување на ефикасноста во спроведувањето на мерките против пазарните 
злоупотреби, како што се бара од Комисијата за водење на европското заздравување; 

• Зголемување на ефективноста на законодавството преку намалување на 
националните дискреции и воведување на хармонизирани стандарди, а со тоа и до 
приближување кон целта за еден правилник и редуцирање на несоодветните административни 
пречки, особено за малите и средни претпријатија; 

• Придонес кон подобрување на транспарентноста, супервизискиот надзор, 
безбедноста и интегритетот на деривативните пазари како што е наведено во извештајот на 
Комисијата за обезбедување на ефикасен, безбеден и стабилен пазар на деривативни 
финансиски инструменти: идните активности за спроведување на политиката; 

• Зголемување на координацијата на активностите помеѓу националните регулатори 
и намалување на ризикот од регулаторна арбитража; Органот на Европските хартии од вредност 
и пазари треба да игра клучна улога во подобрувањето на заедничкиот пристап од страна на 
регулаторите, како и во обезбедување на поголема соработка со други важни надлежности 
надвор од ЕУ. 

Јавното советување е групирано во три секции: 

•  Правила наменети за проширување на опсегот на Директивата; 

• Правила наменети за подобрување на ефикасноста на извршните овластувања на 
надлежните органи, нивната координација, улогата на Органот на Европските хартии од 
вредност и пазари и режимот на санкции да се примени на пазарните злоупотреби во ЕУ; 

• Правила наменети за подобрување на степенот на усогласеност и координација меѓу 
регулаторите во ЕУ со цел создавање на еден правилник. 

 
34 Мерка на промената на цените на финансиските инструменти за даден период. Најчесто се пресметува како 

стандардна девијација на процентната промена на цената или преку опсегот на движење на цената. 
Колку волатилноста е поголема, толку инвестицијата е поризична. 
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❖ Проширување на опсегот на Директивата 

Службите на Комисијата сметаат дека пазарниот интегритет и заштитата на 
инвеститорите ќе биде значително подобрена од: 

• Проширувањето на опсегот на Директивата за пазарна злоупотреба за покривање на 
инструментите кои се применуваат или се тргуваат на мултилатералниот систем за тргување,35 
но не се тргува на регулиран пазар; 

• Проширување на опсегот на Директивата, за да ја опфати пазарната манипулација 
со употреба на инструментите на пазарот преку шалтер36 кои можат да влијаат на цените на 
финансиските инструменти со кои се тргува на регулиран пазар или преку мултилатералниот 
систем за тргување (како што е веќе регулирано при тргувањето со деривативи на пазарот преку 
шалтер кои што се примени за тргување на регулиран пазар во случај на поседување на 
инсајдерски информации); 

• Спречување на обидите за пазарни манипулации; 

• Адаптација на дефиницијата за инсајдерски информации за стоковните деривати. 

Директивата за пазарна злоупотреба е донесена пред Директивата за пазарите на 
финансиски инструменти. Празнините во регулирањето на одредени инструменти и пазари како 

резултат на развојот на пазарите станаа видливи. Поради тоа, ревизијата на Директивата за 

пазарни злоупотреби треба да ја земе предвид новата реалност создадена од Дирекивата за 

пазарите на финансиски инструменти и да го прошири опсегот на други платформи за тргување 
(особено на мултилатералниот систем на тргување и пазарот преку шалтер) и на поголема 
разновидност на финансиските инструменти, вклучувајќи ги финансиските и стоковите деривати. 

Уште повеќе, со цел да се поттикне прекугранична мрежа на платформи за тргување на 

котираните мали и средни претпријатија треба  да се зголеми прагот на ликвидност за малите и 

средни претпријатија, да се намали административниот товар  и да се земат предвид 
специфичностите на малите и средни претпријатија. Неопходно е да се воспостават основите на 

хармонизирана регулаторна рамка приспособена на потребите на малите и средни 
претпријатија. Поради тоа, службите на Комисијата сметаат дека е неопходно да се создаде 

транспaрентен и хармонизиран систем каде Директивата за пазарни злоупотреби ќе се однесува 
на регулираните пазари и на мултилатералниот систем на тргување, но со прилагоден режим за 

малите и средни претпријатија. Овој прилагоден режим за малите и средни претпријатија треба 

да содржи високо ниво на заштита на инвеститорите и да постигне баланс помеѓу заштитата на 
инвеститорите и потребите на малите и средни претпријатија. Службите на Комисијата сметаат 
дека во предлогот на Комисијата за измена на Директивата за пазарна злоупотреба, Комисијата 
треба да ги дефинира и одреди критериумите  како барањата на Директивата треба да се 
применат и прилагодат на малите и средни претпријатија. 

 

 
35  “Multilateral trading facility” -  е посебен вид на Европски финансиски систем за тргување и ја опишува 

платформата за тргување на која се среќаваат купувачите и продавачите на не-дискреционен начин во 
согласност со дефиниран сет на правила за тргување 

36 “Over the Counter” - фразата може да се користи за акции кои се тргуваат преку дилерска мрежа за разлика од 
централизираната размена. Исто така, се однесува на должнички хартии од вредност и други финансиски 
инструменти како што се деривативите, кои се тргуваат преку дилерска мрежа. 
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❖ Дефиниција на инсајдерски информации за деривативни стоки 

Третман на ценовно чувствителни информации имаат информациите од специфична 
природа, кои посредно или непосредно се поврзани со компанијата - издавач на хартии од 
вредност и кои, доколку се обелоденат, би можеле да извршат влијание врз цената на на тие 
финансиски инструменти на компанијата, Меѓутоа, за деривати на стоки постои специфична 
дефиниција, која наместо  на ценовните ефекти, се однесува на информации кои корисниците 
на стоковните деривативни пазари ќе очекуваат да ги добијат во согласност со прифатените 
пазарни практики на тие пазари. 

Затоа ќе биде од корист акционерите и заштитените инвеститори да ја усогласат 
дефиницијата за инсајдерски информации за стоковните деривати со општата дефиниција за 
инсајдерски информации во оваа Директива, со повикување на критериумот на ценовно 
чувствителни информации. 

Поради тоа, во однос на дериватите на стоките, “инсајдерска информација” би можела 
да значи информација од прецизна природа која не е јавно објавена, која директно или 
индиректно се однесува на еден или повеќе деривати и која ако е јавно објавена ќе има 
значително влијание врз цените на овие деривати или врз цените на основните средства. Ова би 
ги вклучувало информациите кои се потребни да бидат објавени во согласност со законските 
прописи на ЕУ или на национално ниво, пазарните правила, договорите или обичаите на 
релевантните основни пазари на стоки или на дериватнивните стокови пазари. 

Забраната за инсајдерско тргување и пазарни манипулации, исто така, ќе важи за сите 
финансиски инструменти кои не се наменети за тргување на регулираните пазари или на 
мултилатералниот систем на тргување во земја-членка, но чија вредност зависи од одреден 
финансиски инструмент. 

Обврската за објавување на инсајдерски информации ќе биде прилагодена за 
издавачите кои се мали и средни претпријатија, кои имаат инструменти наменети за тргување 
на регулиран пазар или на мултилатералниот систем на тргување, ако исполнат одредени 
критериуми кои би можеле понатаму да се земат во предвид: 

• Вредноста на издадениот акционерски капитал на таа компанија; 

• Природата на бизнис секторот во кој компанијата работи; 

• Големината на компанијата; 

• Гаранција на издавачот дека инвеститорите се информирани на секои шест 
месеци за инсајдерската информација на издавачот; 

• Квалитетот на мерките превземени од страна на издавачот за осигурување дека 
лицето кое има пристап до инсајдерски информации ги признава правните и регулаторните 
обврски и е свесен за санкциите кои се однесуваат на злоупотребата или несоодветната 
циркулација на таквите информации. 

❖ Извршни овластувања и казни 

Службите на Комисијата сметаат дека зголемувањето на ефикасноста во 
спроведувањето ќе бара: 

• Нови барања за трансакции; 

• Значително зголемување на овластувањата на надлежните органи да ги истражат 
пазарните злоупотреби; 

• Воведување на ефективни и заплашувачки санкции; 

• Соработка на надлежните органи со помош на ЕСМА; 

• Соработка со трети земји. 
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Брзото откривање и санкционирање на пазарните злоупотреби е клучно за 
спроведувањето на Директивата за пазарна злоупотреба. Бидејќи, пазарните злоупотреби, а 
особено случаите на инсајдерско тргување се тешки за докажување, новите овластувања на 
регулаторите треба да се фокусираат на пристапот до податоците. 

❖  Обврска за објавување на инсајдерски информации 

Овој дел го поставува предлогот за намалување на дискрецијата за издавачите во врска 
со важното прашање на одложено објавување. Директивата за пазарна злоупотреба им 
овозможува на издавачите, на нивна одговорност, да го одложат јавното објавување на 
инсајдерските информации, под услов:  

• тие да имаат легитимен интерес од тоа; 

• со ова одложување да не се доведе во заблуда  јавноста и информацијата да може 
да се чува во тајност. 

Земјите-членки имаат можност да бараат издавачите да го информираат регулаторот 
без одлагање, доколку имаат намера да го одложат објавувањето на инсајдерските 
информации. Има случаи на елиминирање на оваа опција, со задолжително  информирање на 
регулаторите по настанот, кога тие одлучиле да го одложат објавувањето на инсајдерската 
информација. Во вакви случаи, ризикот од инсајдерско тргување се зголемува.  

Самото постоење на една ваква мерка, може да им помогне на регулаторите да 
дејствуваат против непотребното одложување и имаат застрашувачки ефект против 
непотребното одложување на објавувањето  на инсајдерските информации.  

Поради тоа, издавачот може на своја одговорност да го одложи јавното објавување на 
инсајдерската информација, но не и да ги попречува своите легитимни интереси, под услов 
таквото одложување  да не ја доведе во заблуда јавноста и под услов издавачот да ја обезбеди 
доверливоста на таквите информации. Кога издавачот го одложил јавното објавување на 
инсајдерска информација, за тоа треба да го извести надлежниот орган веднаш по објавувањето 
на таквата информација. 

Понатаму, заради обезбедување на дополнително разјаснување во врска со 
одложувањето на јавното објавување, во ситуации каде финансиските институции се во 
незавидна состојба со импликации за системски ризик или за финансиската стабилност на 
земјата-членка (на пример, случаите на Northern Rock во Велика Британија или Societe Generale 
во Франција), би било пожелно, одговорноста за таквата одлука да се посочи на самиот 
регулатор. Сегашната состојба во која одлуката е оставена само на издавачот, не изгледа 
соодветна со оглед на екстремната природа на ситуацијата кога е во прашање општиот интерес. 

Поради тоа, ако издавачот бара итна помош од Владата или јавниот орган за да остане 
одржлив, вклучувајќи итна помош во заеми од Централната банка, надлежниот орган може да 
утврди дека обврската за објавување на инсајдерска информација не треба да се однесува на 
информацијата за помош, ако надлежниот орган смета дека:  

• субјектот е системски важен; 

• необјавувањето на информацијата ќе биде од јавен интерес;  

• доверливоста на таквите информации може да се обезбеди.37 

 

 
37 "Public Consultation on a Revision of the Market Abuse Directive (MAD)" - European Commission Directorate General 

Internal Market and Services - 25.06.2010 
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4. Предлози за Регулатива за инсајдерско тргување и пазарни манипулации и 
Директива за кривични санкции за инсајдерско тргување и пазарни манипулации  

 
❖ Строги мерки во однос на злоупотребата на инсајдерски информации и 

манипулациите на пазарот 

Во последните години финансиските пазари се повеќе се глобализираат, со што се 
стимулира развојот на нови технологии и платформи за тргување. Но, се јавуваат и нови начини 
за манипулирање на пазарите. Водена од стремежот за зголемување на стабилноста и 
транспарентноста на финансиските пазари, Европската Комисија усвои предлог за регулатива во 
врска со злоупотребата на инсајдерските информации и манипулациите на пазарот (т.е. 
пазарните злоупотреби).  

Тој има за цел да ја ажурира и  зајакне сегашната правна рамка, а со тоа да се обезбедат 
лојални пазарни односи и заштита на инвеститорите, како што е предвидено во Директивата за 
пазарната злоупотреба (2003/6/ЕЦ). Синхронизацијата на законодавството со развојот на 
пазарите ќе ја зајакне борбата против пазарните злоупотреби на стоковите берзи и на сродните 
пазари на деривати, ќе ги засили овластувањата на регулаторните тела за истрага и 
санкционирање и ќе го намали административниот товар за малите и средни издавачи на хартии 
од вредност. 

Целта е правилата на ЕУ да се прилагодат на новата пазарна реалност, со проширување 
на опсегот, така што да вклучат нови технологии и финансиски инструменти како што се тргување 
на нови платформи и тргување преку шалтер, кои сеуште не се опфатени со законодавството на 
ЕУ. Во предлогот се наведува дека се забрануваат пазарните злоупотреби како на стоковите 
берзи, така и на поврзаните со нив пазари на деривати и се утврдува соработката меѓу 
регулаторите на финансиските и стоковите пазари. 

Тоа вклучува голем број на мерки, преку кои ќе се обезбеди пристап на регулаторните 
тела до информациите кои им се потребни за откривање и казнување на пазарните злоупотреби. 
Бидејќи, санкциите кои можат да се наметнат во моментов, често немаат застрашувачки ефект, 
со предлогот се воведува построго и пошироко усогласување на санкциите, вклучувајќи и 
евентуални кривични санкции.  

Како одговор на загриженоста дека трошоците поврзани со исполнувањето на 
барањата на законодавството на ЕУ издигнуваат бариера за пристапот до финансиските пазари 
за малите и средните издавачи на хартии од вредност, во некои односи правилата се 
приспособуваат кон малите и средните издавачи. 

❖ Цели на ревизијата 

Синхронизација со промените на пазарот: Регулаторната рамка, создадена од 
првичната Директива за пазарна злоупотреба, беше надмината од темпото со кои се развиваат 
новите платформи за трговија, тргувањето преку шалтер и новите технологии, како што е 
тргувањето со висока фреквентност 38. Со предлогот, во опфатот на постојното законодавство на 
ЕУ да се вклучат финансиски инструменти, тргувани само преку мултилатерални трговски 
системи, други организирани системи за тргување и тргување преку шалтер,  трансакциите со 

 
38 Тргувањето со висока фреквентност се одвива со употреба на софистицирани технолошки алатки за трговија 

со хартии од вредност, како што се акции или опции и обично се карактеризира со неколку карактеристики: тие 
се високо квантитативни со воспоставување на компјутеризирани алгоритми за анализа на влезните 
податоци за пазарот и спроведување на сопствени трговски стратегии; инвестициската позиција се задржува 
само за многу краток период на време – само неколку секунди; не постои нето инвестициона позиција на крајот 
од тргуванот ден; најчесто се применува од страна на комерцијални компании; тоа е многу чувствително на 
брзината на обработка на пазарите и на својот пристап до пазарот 



 

74  | С т р а н а  

 

Зборник 

сите финансиски инструменти  да бидат опфатени со одредбите против пазарните злоупотреби. 
Се прецизира и кои стратегии на високо фреквентно тргување претставуваат забрането 
манипулирање на пазарот, како на пример поднесувањето на налозите со намера не да се 
тргува, туку да се предизвикаат пречки во системот. Стоковите берзи се повеќе се глобализираат 
и се продлабочува нивната поврзаност со пазарите на деривати што отвoра простор за 
злоупотреби на различни пазари во различни држави. Затоа полето на примена на одредбите се 
проширува, така што ги опфаќа пазарните злоупотреби како на стоковите берзи, така и на 
поврзаните со нив пазари на деривати.  

❖ Зајакнување на овластувањата на регулаторните тела за истрага и санкционирање  

Предлогот се однесува на тековните извештаи за сомнителни трансакции, известувања 
за исклучително сомнителни набавки и сомнителни трансакции преку шалтер. На регулаторните 
тела им се дава овластување да добиваат записи од телекомуникациските оператори за 
телефонски повици, како и врз основа на судски налог да имаат пристап до приватни документи 
или простории, во случај на оправдани сомневања за злоупотреба на инсајдерски информации 
или манипулација на пазарот. Во предлогот се бара земјите-членки да предвидат мерки за 
обезбедување и заштита на лица, кои сигнализираат за нарушувања и да се утврдат заеднички 
правила за промовирање и известување за можните пазарни злоупотреби. Се воведува нов вид 
на прекршок (“обид за манипулација на пазарот”), за да им се овозможи на регулаторните тела 
да воведат санкции во случај на обиди за манипулација на пазарот, без разлика дали е 
реализирана добивката. 

Се  предлагаат заеднички принципи, дека казните не треба да бидат  пониски од 
профитот реализиран преку пазарната злоупотреба, каде што тоа може да биде одредено, а 
максималната парична казна не треба да биде помала од двојниот износ на таквата добивка. 
Заедно со тоа, предлогот за Директива за кривични санкции за пазарните злоупотреби бара од 
земјите-членки да воведат казнени санкции за прекршоците поврзани со злоупотреба на 
инсајдерски информации и манипулации на пазарот, ако тие се сторени намерно.  

❖ Намалување на административниот товар за малите и средни издавачи на хартии 
од вредност 

Условите за обелоденување во однос на малите и средни издавачи ќе бидат 
прилагодени на нивните потреби. Тие ќе бидат ослободени од обврската да подготвуваат листи 
на внатрешни лица, освен ако надзорниот орган не бара поинаку. Прагот за известување за 
менаџерските транскации, исто така ќе биде подигнат. 

Во моментов предлогот се разгледува од Европскиот Парламент и Советот за негово 
прифаќање и договарање. Откако ќе биде усвоен, регулативата ќе започне да се применува 24 
месеци по влегувањето во сила.39  

❖ Европската Комисија планира да воведе кривични санкции за злоупотреба на 
инсајдерските информации и манипулација на пазарот кои имаат одвратувачки ефект и да ја 
подобри лојалноста на пазарните односи 

Инвеститорите, кои тргуваат со користење на инсајдерски информации и манипулираат 
на пазарот преку ширење на лажни или погрешни информации, можат да останат неказнети, 
бидејќи имаат корист од разликите во законодавствата на 27-те земји-членки на ЕУ. Во некои 
земји, регулаторните тела не располагаат со ефективни овластувања за санкционирање, додека 
во други земји не се предвидуваат казнени санкции за некои нарушувања поврзани со 
злоупотребата на инсајдерските информации и манипулацијата на пазарот.  

 
39http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1217&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLangu

age=en 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1217&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1217&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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Ефикасните санкции можат да имаат силен одвратувачки ефект и да ја подобрат 
лојалноста на односите на финансиските пазари на ЕУ. Затоа, Европската Комисија предложи 
правила кои во рамките на целата Европска Унија ќе обезбедат минимални кривични санкции 
за злоупотреба на инсајдерските информации и манипулација на пазарот. 

За прв пат, Комисијата ги користи новите овластувања во согласност со Договорот од 
Лисабон, за спроведување на политиката на ЕУ преку кривични санкции.  

Предложената директива бара од земјите-членки да преземат соодветни мерки за да 
гарантираат дека злоупотребата на инсајдерските информации и манипулацијата на пазарот ќе 
бидат предмет на кривично гонење. Тие ќе треба да бараат кривични санкции за 
поттикнувањето, помагањето и соучеството во пазарните злоупотреби, како и за обиди за 
вршење на такви дела. Директивата го дополнува предлогот за Регулатива за пазарна 
злоупотреба, што ќе ја подобри сегашната правна рамка на ЕУ и ќе ги зајакне административните 
санкции.  

Во овој период на криза исклучително е важно граѓаните да ја вратат довербата во 
европските пазари. Во моментов санкциите за пазарни злоупотреби се премногу хетерогени и 
не располагаат со потребниот одвратувачки ефект. Злоупотребата на инсајдерските информации 
и манипулацијата на пазарот се казнуваат со затвор, а одговорните лица ќе стекнат криминално 
досие. Овие предлози ќе ја зголемат лојалноста на пазарните односи, ќе ја зајакнат довербата 
на инвеститорите и ќе создадат еднакви услови на внатрешниот пазар.  

❖ Одредување на содржината на кривичните дела на ниво на ЕУ 

Предлогот за Директива ги утврдува двете нарушувања – злоупотреба на инсајдерски 
информации и манипулација на пазарот – како кривични дела кои треба да се разгледуваат од 
земјите-членки, доколку се извршени намерно. Во согласност со опфатот на предложената 
регулатива за пазарна злоупотреба, од доменот се исклучени трансакциите за одредени цели: 
програмите за откуп и стабилизација, монетарната политика, активностите за управување со 
долгот, како и активностите поврзани со квоти за емисии при спороведувањето на политиките 
за прашањата од областа на климата. 

Предлогот, исто така, бара од земјите-членки да го прогласат за незаконско 
поттикнувањето, помагањето и учеството при злоупотреба на инсајдерски информации и 
манипулација на пазарот, како и обидите за вршење на овие форми на пазарни злоупотреби. 
Кривичната или некривичната одговорност треба да се прошири и на правните лица.  

Земјите-членки треба да гарантираат дека кривичните санкции наметнати за овие 
нарушувања се ефикасни и пропорционални и имаат одвратувачки ефект. Предлогот вклучува 
клаузула за преглед, којашто бара од Комисијата да поднесе извештај до Европскиот Парламент 
и Советот во период од четири години по влегувањето во сила на Директивата.  Примената на 
извештајот,  потребата од ревизија, особено во однос на  воведувањето на општи минимални 
правила за видовите и степените на кривичните санкции, треба да биде поткрепена со законски 
предлози.  

Тоа е првиот законодавен предлог врз основа на новиот член 83, став 2 од Договорот 
за функционирањето на Европската унија, кој предвидува усвојување на заеднички минимални 
правила за кривичното право, кога тоа ќе се покаже како неопходно за зачувување на 
ефикасното спроведување на усогласената политика на ЕУ. Сегашните режими на санкции кои 
се применуваат во земјите-членки за пазарната злоупотреба се покажаа како недоволно 
ефикасни. Тие не секогаш ги користат истите дефиниции за овие кривични дела и се премногу 
различни, дозволувајќи им на сторителите да ги искористат празнините во законодавството.  
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Во моментов предлогот се разгледува од Европскиот Парламент и од Советот, за 
договарање и усвојување. Откако ќе биде прифатен, земјите-членки ќе имаат две години за 
имплементирање на директивата во националните законодавства40.  

Усвоените директиви на Европскиот Совет и Парламент од 2012 натаму не се 
обработени во овој труд од причина што истите не се хармонизирани и имплементирани во 
Македонското законодавство. 

• Регулација и обврски за обелоденување на информации и податоци во 

Република Северна Македонија 

Транспарентноста во работењето на компаниите во смисла на навремено и целосно 
обелоденување и известување со релевентни ценовно чувствителни информации и податоци 
независно дали се тие од финансиски или од тековен карактер при редовното работење, не само 
што треба да претставува предизвик за менаџментот на една компанија кој зависи од неговата 
волја за отвореност, туку напротив независно, па дури и спротивно од волјата на менаџментот, 
корпоративно начело без кое не може да се замисли функционирањето  на една современа и 
развиена економија. 

Акцептирајќи ја значајноста на ова прашање како принцип на добро корпоративно 
управување за пошироката јавност - инвеститорска и останата, како и за пооделните 
корпоративни целни групи и други засегнати лица, и во Република Северна Македонија оваа 
област е соодветно правно третирана. Правната рамка  според која функционира 
обелоденувањето на ценовно чувствителните информации и регулацијата на инсајдерското 
тргување е претставена со Кривичниот законик на Република Северна Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 37/96, 80/99, 4/02, 43/03, 19/04, 81/05, 60/06, 73/06, 7/08, 
139/08, 114/09, 51/11, 135/11, 185/11, 142/12, 166/12, 55/13, 82/13, 14/14, 27/14, 28/14, 41/14, 
115/14, 132/14, 160/14, 199/14, 196/15, 226/15, 97/17 и 248/18)) и Законот за хартии од вредност 
(Службен весник на РМ бр.95/05) кој пак во голема мера е усогласен со директивата на 
Европската унија за инсајдерско тргување и пазарни манипулации. 

❖ Обелоденување на информации и податоци 

За обелоденување на податоци и информации зборуваме кога во јавноста се 
изнесуваат такви податоци и информации за компаниите што имаат посебно значење за 
инвеститорите кои се заинтересирани да вложат во тие компании. Тоа се оние податоци и 
информации за компаниите кои на инвеститорите им обезбедуваат сознанија што можат да им 
помогнат во донесувањето правилни инвестициски одлуки. Ваквите информации компаниите ги 
објавуваат во своите годишни, полугодишни, тримесечни и тековни извештаи, во проспектите, 
но и во рамките на други известувања во согласност со позитивните прописи. 

Обелоденувањето на точни, разбирливи и навремени информации придонесува за 
создавање, јакнење и одржување на довербата на инвеститорите во компаниите. 
Располагањето со податоци за тоа во каква состојба се наоѓаат компаниите, им овозможува на 
инвеститорите да извршат информирани проценки на нивните перформанси и да добијат 
претстава за нивната финансиска состојба. Покрај довербата, тоа ја зголемува и ефикасноста на 
пазарот. Ефикасен е оној пазар на кој пазарната цена е резултат на непристрасна проценка на 
реалната вредност на инвестицијата. 

 
40http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1218&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLangu
age=en 

 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1218&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1218&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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Објавувањето материјални податоци и информации за компаниите им помага на 
инвеститорите да извршат и проценка на ризиците од вложувањето во тие компании, да ја 
оценат нивната тековна состојба и да ги претпостават идните перформанси. Обелоденувањето 
материјални податоци и информации им носи значајни придобивки и на самите издавачи на 
хартии од вредност: тоа ја зголемува довербата на акционерите и јавноста во компанијата, ја 
зголемува одговорноста на менаџментот и директорите кон компанијата и акционерите, 
покажува дека тие се подготвени да делуваат транспарентно на пазарот, го подига нивото на 
конкурентност и репутацијата на компанијата и овозможува цената што за капиталот треба да се 
плати на пазарот да биде пониска. Објавувањето информации, покрај за акционерите и 
потенцијалните инвеститори, е важно и за останатите засегнати лица, вклучувајќи ги регулаторот 
на пазарот на хартии од вредност, вработените, клиентите, добавувачите и сите останати лица 
кои на било кој начин се во некаков однос со компаниите. 

Доброто обелоденување на податоци и информации се темели на следните принципи: 

• Редовност и навременост на обелоденувањето; 

• Лесна достапност на информациите; 

• Точност и целосност на информациите; 

• Разбирливост и споредливост на информациите; 

• Конзистентност, релевантност и документираност на информациите. 

❖ Ценовно чувствителни информации и нивно (не)објавување 

Тргувањето со хартии од вредност кое се врши врз основа на поседување на ценовно 
чувствителни информации и со кое се обезбедува екстра добивка (за себе или за трети лица), 
подлежи на санкционирање. 

Во Република Северна Македонија, третман на ценовно чувствителни информации 
имаат информациите од специфична природа, кои посредно или непосредно се поврзани со 
компанијата - издавач на хартии од вредност и кои, доколку се обелоденат, би можеле да 
извршат влијание врз: 

• Цената на хартиите од вредност на компанијата, или; 

• Одлуката да купуваат, продаваат или да ги чуваат хартиите од вредност. 

За да се спречи ексклузивитетот што со себе го носи располагањето со ценовно 
чувствителна информација, од компаниите се бара тие задолжително да ги објават таквите 
информации. Така, на пример, за ценовно чуствителни информации, кои компанијата е должна 
да ги објави, се сметаат информациите кои се однесуваат на настанувањето на следните 
околности :41 

• Стекнување или оттуѓување на значаен дел од средствата на компанијата; 

• Промена на овластениот ревизор; 

• Оставка и разрешување на членови на органите на управување; 

• Склучување или раскинување на договор или друга правна работа која влијае врз 
промената на основната дејност на компанијата; 

• Секој настан кој може да предизвика ненавремено или предвремено плаќање на 
финансиските обврски на компанијата; 

 
41 Прирачник за Корпоративно Управување во Македонските Акционерски Друштва – М-р Олга Михајлова 

Тикваровска, Самир Латиф, Зорица Семенкова, Илчо Лазаревски  - Октомври 2007 година 
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• Отворање на стечај или ликвидација на компанијата; 

• Неисполнување на обврски по основ на издадени обврзници од страна на 
компанијата; 

• Сите судски постапки во кои е вклучена компaнијата како тужител, односно тужена 
страна, чија вредност изнесува најмалку 5% од вредноста на капиталот на компанијата 
определена врз основа на последните ревидирани годишни финансиски извештаи; 

• Сите промени на правата што ги носат акциите од ист род42. 

Издавач на хартии од вредност може со посебно писмено барање да побара од 
Комисијата за хартии од вредност да биде ослободен од обврската за обелоденување на 
одредени ценовно чувствителни информации во Проспектот ,доколку јавното објавување на тие 
информации значително ќе загрози деловна тајна на правното лице, би било спротивно на 
интересот на купувачите и на постојните акционери и ако правното лице гарантира дека 
податоците за кои бара согласност нема да бидат обелоденети пред јавноста. 

Барањето содржи: 

• информација за кои податоци од Проспектот се бара да не бидат обелоденети;  

• причини поради кои се бара одобрение за необјавување на податоците; 

• образложување на интересите на друштвото кои би биле загрозени со 
објавувањето на податоците; 

• образложение за влијанието на обелоденувањето/необелоденувањето на 
податоците врз пазарот на хартии од вредност на Република Северна Македонија; 

• образложување на јавниот интерес и спротивноста со истиот, доколку податоците 
се обелоденат и 

• гаранција за доверливост на податоците и гаранција дека истите нема да бидат 
обелоденети. 

Барањето се поднесува до Комисијата за хартии од вредност и него го потпишува 
одговорното лице на друштвото.  

Кон барањето се доставува и писмена изјава на одговорното лице на друштвото 
(заверена од нотар), со која што се потврдува дека податоците, односно информациите за кои 
се бара одобрение да не бидат објавени во Проспектот, ќе бидат чувани како строго доверливи 
и истите нема да бидат обелоденети во јавноста.  

Во прилог кон барањето, до Комисијата за хартии од вредност издавачот доставува и 
доказ за платен надомест за разгледување и одлучување по барањето за одобрение за 
необјавување на ценовно чувствителни информации во Проспектот, согласно Тарифникот за 
содржината и висината на одделни надоместоци што ги наплатува Комисијата за хартии од 
вредност. 

Барањето се поднесува само доколку издавачот во Проспектот кој претходно е 
доставен до Комисијата за хартии од вредност ги има содржано ценовно чувствителните 
информации за кои се бара да не бидат објавени. 

Барање за необјавување на ценовно чувствителни информации може да се поднесе и 
во случај кога од денот на одобрување на проспектот до денот на завршување на рокот за 
реализација на јавната понуда се појавиле нови ценовно чувствителни информации кои би 
влијаеле на инвеститорите при донесување на одлука за купување на хартиите од вредност од 
таа понуда. 

 
42 Член 158 став 4 од Законот за хартии од вредност (Службен весник бр.95/05) 
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Барањето се поднесува истовремено со барањето за одобрение за издавање хартии од 
вредност по пат на јавна понуда, но најдоцна до одлучувањето на Комисијата за хартии од 
вредност по поднесеното барање за издавање на хартии од вредност по пат на јавна понуда. 

Барањето се поднесува веднаш, односно најдоцна првиот нареден работен ден по 
настанувањето на новите ценовно чувствителни информации.43 

❖ Обврски на лицата кои имаат пристап до инсајдерски информации 

Лицата кои имаат пристап до инсајдерски информации не смеат да купуваат или 
продаваат хартии од вредност или на друг начин да остваруваат материјална добивка врз основа 
на тие информации. Овие лица, освен во случаи утврдени со закон, не смеат да ги обелоденуваат 
инсајдерските информации на трети лица, ниту врз основа на инсајдерски информации да им 
препорачуваат на трети лица купување или продавање хартии од вредност.  

Правно или физичко лице кое знае дека информацијата што ја примило е инсајдерска 
информација, не смее да купува или продава хартии од вредност или на друг начин да се 
стекнува со имотна корист врз основа на инсајдерската информација.44 

За лицата со пристап до инсајдерски информации е пропишана обврска да известуваат 
за оние трансакции кои се склучени врз основа на инсајдерски информации. Доколку овие лица 
добијат сознание дека правно или физичко лице купува или продава хартии од вредност врз 
основа на инсајдерска информација, тие се должни за тоа да го известат издавачот, Комисијата 
и берзата на која котираат хартиите од вредност.45 

❖ Опфатот на податоци за обелоденување во зависност од видот на 
компанијата/друштвото 

Обврските за обелоденување во нашата земја се разликуваат од друштво до друштво и 
зависат од тоа на која од следните три групи и припаѓа друштвото: 

• Првата група се друштвата чии акции котираат на овластена берза; 

• Втората група се друштвата со посебни обврски за известување; 

• Во третата група спаѓаат сите останати акционерски друштва. 

Најстроги и најдетални се обврските за обелоденување на податоци за котираните 
друштва, а по нив следуваат оние кои се однесуваат на акционерските друштва со посебни 
обврски за известување. Останатите акционерски друштва треба да исполнуваат определен 
минимум барања за обелоденување на податоци и информации. 

Поголемите обврски за обелоденување на податоци на акционерските друштва чии 
акции котираат на овластена берза и на акционерските друштва со посебни обврски за 
известување се воведени со цел да обезбедат поголема заштита на акционерите, особено на 
малите акционери, бидејќи станува збор за друштва кои имаат голем број акционери, така што 
евентуалните измами би предизвикале штети од поголеми размери. Поголемиот број обврски 
за обелоденување што ги имаат овие друштва е, всушност, цена што тие ја плаќаат за подобриот 
пристап до големиот обем на слободни средства на пазарите на капитал. 

 

43 ПРАВИЛНИК за  начинот, содржината и роковите за поднесување на барање за необјавување на ценовно 
чувствителни информации во Проспектот на издавачот на хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.6/2007) 

44 Член 173 од Законот за хартии од вредност (Службен весник бр.95/05) 

45 Член 174 од Законот за хартии од вредност (Службен весник бр.95/05) 
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Во Република Северна Македонија обврските за обелоденување на податоци за 
акционерските друштва чии акции се котирани, се пропишани со правилата за котација на 
Македонска берза, додека обврските за обелоденување на податоци за акционерските друштва 
со посебни обврски за известување се пропишани со Законот за хартии од вредност 46, и со 
подзаконските акти кои произлегуваат од истиот. Обврските за обелоденување на податоци за 
останатите акционерски друштва произлегуваат од Законот за трговски друштва. 

❖ Акционерски друштва чии акции котираат на овластена берза  

Обемот на податоци кои треба да бидат обелоденети е најголем кај акционерските 
друштва, чии акции котираат на овластена берза. 

Котација значи ставање на одредена класа на хартии од вредност од страна на берза на 
посебна платформа за тргување врз основа на договор меѓу таа берза и издавачот на хартиите 
од вредност со кој се регулираат меѓусебните права и обврски.47 Одлука за котација на хартиите 
од вредност на берза донесува органот на управување на компанијата, додека за исклучување 
од котацијата одлучува собранието на акционери на компанијата.48 

Надлежност да пропише услови, постапка и начин на котирање на хартии од вредност 
на берза има овластена берза, која за регулирање на овие прашања донесува правила за 
котација. Македонската берза ја дефинира котацијата на хартии од вредност како постапка за 
внесување на одредена хартија од вредност на официјалниот пазар согласно критериумите за 
котација утврдени во Правилата за котација.49 Официјалниот пазар е пазар на котирани хартии 
од вредност и истиот е поделен на Супер котација и Берзанска котација. Котираните акционерски 
друштва на Македонската Берза АД Скопје, во зависност од тоа дали нивните акции котираат на 
Берзанската котација или на Супер котацијата, имаат различни обврски за известување. 

Акционерските друштва (компаниите) чии акции котираат на берзата ги објавуваат сите 
ценовно чувствителни информации преку интернет апликацијата за известувања од страна на 
котираните друштва, СЕИ-Нет50. 

Овие известувања берзата ги прави достапни за јавноста. Во Правилата за котација, 
како општа обврска за котираните друштва, е утврдена обврската за постојано објавување на 
сите информации нужни за проценка на моменталната состојба на друштвото. Секоја ценовно 
чувствителна информација за котираното друштво треба да биде објавена преку СЕИ-Нет51 пред 
истата да биде објавена во јавноста. 

Котираните компании се должни да објавуваат: 

• Информации поврзани со деловното работење; 

• Информации во врска со капиталот;  

• Информации за значајни промени во финансиската состојба; 

• Дивиденден календар; 

• Информации за акциите во посед на јавноста, и 

• Известувања за значителни удели. 

 

 
46 Член 80 од Законот за хартии од вредност (Службен весник бр.95/05) 
47 Член 2 став 1 точка 21 од Законот за хартии од вредност (Службен весник бр.95/05) 
48 Член 80 од Законот за хартии од вредност (Службен весник бр.95/05) 
49 Правила за котација на Македонска Берза 
50 Систем за електронски информации за котирани акционерски друштва 
51 http://www.seinet.com.mk/default.aspx?MK 

http://www.seinet.com.mk/default.aspx?MK
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❖ Посебни обврски за известување за акционерските друштва кои се наоѓаат на 
Супер котација 

Друштво, чии акции се наоѓаат на Супер котација, има посебни обврски за известување 
согласно Правилата за котација, и е должно: 

• Сите известувања и финансиски извештаи да ги објавува на македонски и на 
англиски јазик; 

• Да ги објавува целосните консолидирани ревидирани финансиски извештаи 
(ревизорско мислење, биланс на состојба, биланс на успех, извештај за паричните текови, 
извештај за промените во капиталот и белешки кон финансиските извештаи) во рок од 30 дена 
по нивното усвојување од страна на Собранието на акционери; 

• Да објавува тримесечни, шестмесечни и деветмесечни кумулативни, 
неконсолидирани, неревидирани биланси на успех во рок од 45 дена по истекот на периодот за 
кој се однесува билансот на успех, како и годишен неревидиран кумулативен, консолидиран и 
неконсолидиран биланс на успех во рок од 60 дена по истекот на календарската година за која 
се однесува билансот на успех; 

• Да ги објавува годишните извештаи за работењето во рок од 30 дена по нивното 
усвојување од страна на Собранието на акционери; 

• Еднаш годишно да доставува извештај за усогласеноста со Кодексот за 
корпоративно управување на Македонската берза, според принципот „примени или појасни 
зошто не си применил”; 

• Да го објавува јавниот повик за одржување на собрание на акционери најмалку 21 
ден пред денот на одржување. Јавниот повик за одржување на Собрание на акционери треба да 
го објави и во најмалку еден дневен весник во Република Северна Македонија. Доколку објави 
јавен повик за свикување на Собрание на акционери во дневен весник, а истиот не го објави 
преку СЕИ-Нет, берзата може самата да го објави веќе објавениот јавен повик. 

Да ја објавува содржината на следните предлог-одлуки, доколку истите се наведени 
како точки на дневен ред во објавениот јавен повик за седницата на собранието на акционери: 

• Одлука за усвојување на финансиски извештаи; 

• Одлука за распределба на дивиденда; 

• Одлука за распределување на дивиденда и утврдување дивиденден календар; 

• Одлука за измени во правата на издадените хартии од вредност; 

• Одлука за промена на членови на органи на управување; 

• Одлука за статусни промени во компанијата. 

Доколку содржината на наведените предлог-одлуки не биде објавена заедно со 
јавниот повик за седницата на собранието на акционери, берзата времено го запира тргувањето 
со акциите на компанијата во периодот од објавувањето на јавниот повик до објавувањето на 
содржината на предлог- одлуките. 

Да ја објави содржината на следните одлуки, доколку истите биле донесени на седница 
на Собранието на акционери: 

• Одлука за усвојување на финансиски извештаи; 

• Одлука за распределба на добивка; 

• Одлука за распределба на дивиденда и утврдување дивиденден календар; 
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• Одлука за измени во правата на издадените хартии од вредност; 

• Одлука за промена на членови на органи на управување; 

• Одлука за статусни промени на компанијата. 

Доколку содржината на наведените одлуки не биде објавена првиот следен ден на 
тргување после денот на нивното донесување од Собранието на акционери, берзата времено го 
запира тргувањето со акциите на компанијата во периодот од денот на донесување на одлуките 
до објавувањето на содржината на одлуките.52 

❖ Посебни обврски за известување за акционерските друштва кои се наоѓаат на 

Берзанска котација 

Правилата за котација на Македонска берза предвидуваат посебни обврски за 

известување и за друштвата чии акции се наоѓаат на Берзанска котација. Обврски на овие 
компании се: 

• Да ги објават консолидираните ревидирани финансиски извештаи (ревизорско 

мислење, биланс на состојба, биланс на успех, извештај за паричните текови и извештај за 

промените во капиталот) во рок од 30 дена по нивното усвојување од страна на Собранието на 
акционери; 

• Да објават и тримесечни, шестмесечни и деветмесечни кумулативни, 

неконсолидирани, неревидирани биланси на успех во рок од 45 дена по истекот на периодот на 
кој се однесува билансот на успех, како и годишен неревидиран кумулативен биланс на успех во 

рок од 60 дена по истекот на календарската година на која се однесува билансот на успех; 

• Да го објават јавниот повик за одржување на собрание на акционери најмалку 21 
ден пред денот на одржување. Компанијата е должна јавниот повик за одржување на собрание 

на акционери да го објави и во најмалку еден дневен весник во Република Северна Македонија. 
Доколку компанијата објави јавен повик за свикување на собрание на акционери во дневен 

весник, а истиот не го објави преку СЕИ-Нет, берзата може самата да го објави веќе објавениот 

јавен повик. 

Да ја објават содржината на следните одлуки, доколку истите биле донесени на 
седница на собранието на акционери: 

• Одлука за усвојување на финансиски извештаи; 

• Одлука за распределба на добивка; 

• Одлука за распределба на дивиденда и утврдување на дивиденден календар; 

• Одлука за измени во правата на издадените хартии од вредност; 

• Одлука за промена на членови на органи на управување; 

• Одлука за статусни промени на компанијата. 

Доколку содржината на наведените одлуки не биде објавена првиот следен ден на 

тргување после денот на нивното донесување од Собранието на акционери, во периодот од 
денот на донесување на одлуките до објавувањето на содржината на одлуките ,берзата времено 
ќе го прекине тргувањето со акциите на компанијата. 

 
52 Прирачник за Корпоративно Управување во Македонските Акционерски Друштва – М-р Олга Михајлова 

Тикваровска, Самир Латиф, Зорица Семенкова, Илчо Лазаревски  - Октомври 2007 година 
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❖ Акционерски друштва со посебни обврски за известување 

Акционерско друштво со посебни обврски за известување е друштво кое извршило 
јавна понуда на хартии од вредност, или има основна главнина од 1.000.000 евра во денарска 
противвредност и повеќе од 100 акционери, или е котирано на берза. Секое акционерско 
друштво, чии акции котираат на овластена берза, воедно е и акционерско друштво со посебни 
обврски за известување и, како такво, има поголеми обврски за обелоденување на податоци и 
известување за разлика од останатите акционерски друштва со посебни обврски за известување. 

Акционерските друштва со посебни обврски за известување имаат обврска за 
објавување на: 

• Ревидиран годишен извештај за финансиските резултати, правниот статус и 
работењето во рок од четири месеци по завршувањето на секоја календарска година; 

• Полугодишен извештај за првите шест месеци од календарската година; 

• Тримесечни финансиски извештаи за првото и за третото тримесечје од 
календарската година; 

• Тековни соопштенија и материјали за акционерски собранија. 

Овие податоци, друштвото со посебни обврски за известување ги доставува до 
Комисијата за хартии од вредност која води Регистар на акционерски друштва со посебни 
обврски за известување. Во Регистарот на Комисијата во електронска форма се содржани сите 
податоци кои овие друштва ги доставуават до Комисијата и истите се објавуваат на веб 
страницата на Комисијата за хартии од вредност. 

Друштвото со посебни обврски за известување е должно да обезбеди примерок од 
своите годишни, полугодишни, тримесечни и тековни извештаи по барање од следните лица: 

• Секој акционер, при што друштвото не може да наплаќа надомест за печатење или 
копирање на извештаите; 

• Секое заинтересирано лице, при што друштвото може да наплаќа надомест 
најмногу во висина на трошоците за печатење или копирање на извештаите. 

Друштвото со посебни обврски за известување е должно да и обезбеди електронски 
примерок од своите годишни, полугодишни, тримесечни и тековни извештаии на овластената 
берза на која котираат неговите хартии од вредност. 

Овие друштва се должни во еден дневен весник во Република Северна Македонија да 
ги објавуваат и следните информации: 

• Резиме на ревидиран годишен извештај, заедно со мислењето на овластениот 

ревизор најмалку во еден дневен весник; 

• Тековен извештај за стекнување со ценовно чувствителни информации53. 

Акционерско друштво со посебни обврски за известување може со писмено барање да 
побара од Комисијата за хартии од вредност да биде изземено од обврската за доставување на: 
годишен, полугодишен, тримесечен и тековен извештај на акционер и друго заинтересирано 
лице, доколку овие извештаи се претходно навремено објавени од страна на овластена берза 
или од страна на  Комисијата за хартии од вредност. 

 
53 Член 158 став 3 од Законот за хартии од вредност (Службен весник бр.95/05) 
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Барањето содржи: 

• податоци за акционерот и друго заинтересирано лице кое бара примерок од 

извештаи на акцинерското друштво со посебни обвски за известување;  

• информација за видот на извештајот кој се бара; 

• доказ дека извештаите се објавени од страна на овластена берза или од страна на 
Комисијата за хартии од вредност. 

Барањето се поднесува до Комисијата за хартии од вредност и него го потпишува 
одговорното лице на друштвото. 

Барањето се поднесува најдоцна 24 часа по приемот на барањето од акционер и од 
друго заинтересирано лице за доставување на годишен, полугодишен, тримесечен и тековен 
извештај од акционерско друштво со посебни обврски за известување. 

Комисијата пристапува кон одлучување по Барањето, не подолго од 15 дена од денот 
на приемот. 

Во случај на поднесување на непотполно, неуредно или барање со формално правни 
недостатоци, Комисијата ќе му одреди на подносителот рок во кој е потребно да ја дополни 
документацијата, при што ќе го предупреди за последиците од непостапувањето. Доколку 
подносителот не ја дополни документацијата и не ги отстрани недостатоците на Барањето во 
рокот ќе се смета дека подносителот се откажал од Барањето, а Комисијата ќе донесе заклучок 
со кој ќе ја запре постапката поведена по истото.54 

❖ Останати акционерски друштва 

Кај сите останати друштва, начинот на објавување на податоците и извештаите, за кои 
со статутот е воведена обврска за нивно објавување во гласило на друштвото, дневен весник, 
интернет или на друг начин, го утврдува органот на управување. Тој одлучува и за тоа кои 
податоци и извештаи ќе бидат објавени, освен за податоците чие објавување претставува 
обврска која произлегува од Законот за трговските друштва. 

Во своето седиште друштвото мора да ги чува и да му обезбеди право на увид на секој 
акционер во следните акти и документи: 

• Статутот и другите акти, како и сите нивни измени и дополнувања, заедно со 
пречистените текстови; 

• Записниците и сите други документи од сите Собранија на акционерите; 

• Записниците и одлуките од состаноците на органот на управување, односно на 
надзорниот одбор; 

• Годишните сметки и финансиските извештаи; 

• Прилози (исправи и докази), поднесени до трговскиот регистар; 

• Сите јавни повици и проспекти за издавање акции и други хартии од вредност на 
друштвото; 

• Целокупната писмена кореспонденција на друштвото со неговите акционери; 

 
54 ПРАВИЛНИК за  содржината, начинот и роковите за поднесување на барање за изземање од обврската за 

доставување на годишен, полугодишен, тримесечен и тековен извештај по барање на акционер или друго 
заинтересирано лице (Службен весник на РМ бр.95/05, бр.25/07 и бр.7/08, Комисијата за хартии од вредност на 
седницата одржана на 03.03.2008 година,го донесе правилникот) 
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• Ажурирана листа со имиња и презимиња и адреси на сите избрани членови на 

органот на управување, односно на надзорниот одбор; 

• Документите за залог и хипотека; 

• Извештајот на овластениот ревизор и извештајот на овластениот проценител; 

• Гласачките ливчиња и полномоштвата за учество на Собранието во оригинал или 

копија; 

• Колективниот договор на ниво на друштвото, и 

• Други акти и документи предвидени со закон и со статутот. 

Правото на информирање односно увидот во овие документи и акти на друштвото 
акционерот може да го оствари во седиштето на друштвото, на начин определен во статутот. 

Правото на информирање за записниците и одлуките од состаноците на органите на управување 
акционерите го остваруваат преку неизвршните членови на одборот на директори или преку 

надзорниот одбор. Друштвото може да побара од акционерот кој бара увид претходно да го 

информира за увидот, во рок не подолг од три дена пред денот на бараниот увид, како и да бара 
од акционерот да ги плати трошоците за бараните копии, кои не можат да бидат повисоки од 
стварните трошоци.  

❖ Одговорност за необелоденување на податоци 

За штетата што ќе ја претрпат акционерите на кои не им е овозможен пристап до 

информации согласно законот, одговараат друштвата. Друштвата одговараат и за штетата што ќе 

ја претрпат трети лица како резултат на објавувањето на лажни, нецелосни и нејасни 
информации. 

За точноста на податоците што акционерските друштва со посебни обврски за 
известување ги објавуваат преку своите годишни, полугодишни, тримесечни и тековни извештаи 

одговараат претседателот на одборот на директори, претседателот на управниот одбор и 

директорот на друштвото. Овие лица се должни да ги потпишат годишните, полугодишните, 

тримесечните и тековните извештаи на друштвото со посебни обврски за известување, при што 

имињата и функциите на овие лица треба да бидат прецизно и јасно напишани. Овие лица 

потврдуваат дека податоците содржани во извештаите ја одразуваат фактичката состојба во 
друштвото и дека во извештаите нема недостатоци што можат да влијаат на нивната важност.55 

Непочитувањето на обврските за обелоденување на податоци и известување од страна 
на акционерските друштва со посебни обврски за известување е прекршок за кој е предвидена 
парична казна во износ од 100.000 до 300.000 денари56.  

Кај јавна понуда на хартии од вредност, доколку проспектот содржи невистинити и 
неточни податоци за ценовно чувствителни информации или доколку во проспектот се 
пропуштени ценовно чувствителни информации кои со оглед на околностите можат да 
предизвикаат заблуда, лице кое купило хартии од вредност без да знае за овие околности може 
да поднесе тужба за враќање на уплатените средства со камата, намалени за добиениот приход 

и изгубена добивка како резултат на непоседување на хартијата од вредност. Тужбата може да 

се поднесе против следниве лица: 

• Друштвото - издавач на хартиите од вредност; 

• Лицата потписници на проспектот; 

 
55 Член 164 од Законот за хартии од вредност (Службен весник бр.95/05) 
56 Член 242 од Законот за хартии од вредност (Службен весник бр.95/05) 
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• Членовите на управниот, надзорниот одбор и одборот на директори во моментот 

на издавање на проспектот, и 

• Сметководител или овластен ревизор кој се согласил да биде именуван како лице 
кое подготвило или одобрило дел од проспектот, односно изготвило или одобрило извештај, 

процена или финансиски извештај искористен во изготвувањето на проспектот. Овие лица 
солидарно одговараат за претрпената штета.57 

❖ Кривичен законик на Република Северна Македонија 

Тој што при преземање на акционерско друштво или пуштање во промет на хартии од 

вредност или удели и друга документација која се однесува на хартиите од вредност или 
уделите, врз основа на невистинита, нецелосна или пристрасна информација лажно ќе ја 

прикаже имотната состојба на правното лице кое ги пушта во промет хартиите од вредност или 
уделите, податоците за добивката или загубите, неговото финансиско работење или други 

податоци за работењето на правното лице што влијаат врз пазарната вредност на хартиите од 
вредност или уделите, со што ќе наведе едно или повеќе лица да ги продаваат или купуваат 
акциите или другите хартии од вредност или уделите, ќе се казни со парична казна или со затвор 

до три години. 

Со парична или затворска казна до три години, ќе се казни и тој што во правното лице спротивно 
на својата должност за чување деловна тајна, ќе соопшти на неовластено лице или на друг начин 
ќе искористи податок кој претставува деловна тајна што влијае врз цената на хартиите од 

вредност или уделите и со тоа ќе ги доведе во нееднаква положба на физичките или на правните 
лица на пазарот на хартиите од вредност или уделите. 

            Одговорно лице во правно лице, лице со посебни овластувања, друг вработен во правното 
лице, акционерите или содружниците во правното лице или надворешен соработник на 

правното лице што има пристап до внатрешни информации, кое во своето работење ќе стекне 

доверливи информации или други внатрешни информации од значење за работењето на 

правното лице и вредноста на хартиите од вредност или уделите и нив неовластено самиот ќе 
ги искористи или ќе ги пренесе на трето лице кое врз основа на тие информации со купување 

или продавање на хартии од вредност или уделите на правното лице или се обелоденуваат 
други невистинити податоци и ќе прибави за себе или за друг поголема имотна корист, ќе се 

казни со затвор од една до пет години. 

           Тој што на пазарот на хартии од вредност ќе склучи трансакција или ќе даде налог за 
тргување кој содржи невистинити податоци за понудата, побарувачката или цената на хартиите 

од вредност, ќе даде невистинити информации или ќе пропушти да даде неопходни 
информации кои се однесуваат на цената на хартиите од вредност или со друго измамничко 
дејствие ќе предизвика заблуда кај продавачите или купувачите на хартии од вредност, ќе се 

казни со парична казна или со затвор до три години. 

Ако со овие дела сторителот прибавил за себе или за друг поголема имотна корист или за друг 

предизвикал поголема имотна штета, или се оштетени поголем број лица или предизвикал 
нарушување или растројство на пазарот на хартии од вредност, ќе се казни со затвор од една до 
десет години. Ако ова дело го стори правно лице, ќе се казни со парична казна58. 

 

 
57 Член 179 од Законот за хартии од вредност (Службен весник бр.95/05) 
58 Член 275 од законот за именување и дополнување на Кривичниот законик (Службен весник бр.19 од 30.03.2004 

година) 
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Самата природа на инсајдерското тргување, подразбира дека тоа мора да остане тајна 
ако сакаме да успее. Ако тајните излезат во печатените и во електронските медиуми, довербата 
во слободните и фер пазари може да биде нарушена. 

Компанијата може да биде под негативно влијание од нестабилноста на цената на 
акциите, што може да предизвика загуба на работните места за вработените. Довербата е од 
исклучително значење и нестабилноста на цената на акциите би можело да предизвика 
финансиски колапс на компанијата. Затоа е потребно, владите да се борат против инсајдерското 
тргување и да се обидат да ги гонат сторителите каде што е тоа можно. 

Инсајдерска информација може да биде поврзана со спојувања и со превземања, 
големи движења на цени на акциите, со што се овозможува брз профит и ниски инвестициски 
ризици. Исклучителните профити се примамливи за сите учесници во процесот на инсајдерско 
тргување. 

Инсајдерското тргување е тешко да се открие и докаже, затоа што инсајдерите најчесто 
имаат пријатели или членови на семејството, кои се дел од трансакцијата. Тие купуваат акции во 
компанијата. Ова лице, или група на лица, кој може да се познаваат или да не се познаваат меѓу-
себно, ја прават истрагата многу потешка, бидејќи врската помеѓу информацијата и купувањето 
е нејасна или прекината. Постои можност инсајдерите да не ја купат, туку да ја “продадат” 
информацијата на други фонд менаџери или учесници на пазарот и на привелегирани клиенти. 
Ова го прави уште потешко успешното откривање на голем број измами со акции. 

За да бидат во можност да ги истражат овие работи, финансиските регулатори треба да 
бидат способни да ги откријат трагите и да ги докажат врските. Тоа значи дека треба да имаат 
пристап до телефоните, мобилните комуникации и компјутерската евиденција. Американската 
влада почна да применува разработена методологија за откривање на инсајдерско тргување 
која беше создадена само за истрага на мафијаши и дилери на дрога.  

Оваа методологија им овозможува имунитет од гонење на тие лица во замена за обви-
нителни докази. Ова е многу важна алатка во распаѓање на синџирот на инсајдерско тргување. 

Имено, Законот за хартии од вредност (заедно со неговите четири измени и 
дополнувања) во голем дел е усогласен со Директива 2003/6/ЕС на Европскиот Парламент и 
Советот од 28.01.2003 година, што во голема мера ќе биде олеснувачка околност при 
оценувањето на подготвеноста на Република Северна Македонија за станување членка на 
Европската унија. Исто така во Кривичниот законик се предвидуваат затворски казни од една до 
пет години, што е и содржано во Директива за воведување на кривични санкции, кои ќе 
обезбедат минимални кривични санкции за злоупотреба на инсајдерските информации и 
манипулациите на пазарот, ќе ја зголемат лојалноста на пазарните односи, ќе ја зајакнат 
довербата на инвеститорите и ќе создадат еднакви услови на внатрешниот пазар.  

Според мене, во борбата против инсајдерското тргување и пазарните манипулации 
треба да се користат посебни истражни мерки, со цел да се обезбедат сигурни докази, за да 
можат да се изречат соодветни казни за сторителите.  

Во Република Северна Македонија, досега има само еден случај за кој постои основано 
сомнение за инсајдерско тргување, но и покрај доставените докази и информации до Јавното 
Обвинителство, Министерството за внатрешни работи и Управата за јавни приходи од страна на 
Комисијата за хартии од вредност, сеуште нема покренато обвинение.  

Инсајдерското тргување би било навредливо за секој кој се надева на пазарот со хартии 
од вредност, затоа што тоа ги „лаже” обичните инвеститори и уништува цели компании чии 
информации се украдени. Инсајдерското тргување е навреда не само на еднаквоста на пазарот, 
туку и на владеењето на правото. 

6.  Заклучок и препораки 
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ТОДОР ТОЦЕВ 

Дали ревизорското мислење е значајно за инвеститотрите? 

Анализа на влијанието врз цените на акциите во 
Република Северна Македонија 

ИВАН ДИОНИСИЈЕВ 
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ДАЛИ РЕВИЗОРСКОТО МИСЛЕЊЕ Е  
ЗНАЧАЈНО ЗА ИНВЕСТИТОТРИТЕ? 

АНАЛИЗА НА ВЛИЈАНИЕТО ВРЗ ЦЕНИТЕ НА АКЦИИТЕ  
ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА        

ТОДОР ТОЦЕВ       ИВАН ДИОНИСИЈЕВ 

 

 

 

Во современата литература, ревизорското мислење се дефинира како „сертификат“ кој 
ги придружува финансиските извештаи на компаниите. Ревизорското мислење е од голема 
важност, бидејќи дава одговор за тоа дали финансиските извештаи на компаниите се 
ослободени од материјално погрешни прикажувања. Иако во Северна Македонија 
истражувањата поврзани со ревизорските мислења и цените на акциите на компаниите кои 
котираат на Македонската берза речиси и ги нема, во светот постојат многубројни трудови кои 
го имаат истражувано влијанието помеѓу двете варијабли. Целта на овој труд е да се проучи 
влијанието на ревизорските мислења содржани во ревизорските извештаи врз цената на 
акциите на компаниите во Северна Македонија. Во моделот се вклучени и две контролни 
варијабли: нето добивката и големината на компаниите. Примерокот опфатен со истражувањето 
се компании кои котираат на Македонската берза. Резултатите од ова истражување покажуваат 
дека влијанието на ревизорското мислење врз цената на акциите не е значајна, односно дека 
инвеститорите во процесот на одлучување не го земаат предвид ревизорското мислење. Од 
друга страна, нето добивката и големината на компаниите имаат значаен ефект врз движењето 
на цените на акциите.  

Клучни зборови: Ревизорско мислење, нето добивка, големина на компанијата, цена на акцијата 

 

 

 

Мислењето што го дава ревизорот за објективноста и реалноста на искажаната состојба 
и резултатот од работењето, претставува стручна оценка за прикажаната финансиска состојба и 
резултатот од работењето. Во суштина, ревизорот дава оценка дали финансиските извештаи се 
изготвени во согласност со важечките прописи за билансирањето и сметководствените 
стандарди, вистинито и чесно. Врз основа на спроведените постапки на ревизијата и собраните 
докази, ревизорот формира мислење за финансиските извештаи, кое  им го соопштува на 
заинтересираните корисници. Мислењето на ревизорот претставува негова аргументирана 
импресија за финансиските извештаи и нивната кореспондентност со професионалната и со 
законската регулатива. 

Постојат многу студии за ефектот, односно влијанието на ревизорското мислење врз 
цената на акциите на компаниите кои котираат на берза. Од нивните резултати може да се 
заклучи дека сеуште постојат различни заклучоци за влијанието на ревизорското мислење врз 
цената на акциите. Некои од истражувањата врската меѓу овие две варијабли ја имаат докажано 
како значајна, додека други студии заклучиле дека ревизорското мислење и не толку значајно 
влијае на цената на акциите.  

Апстракт 

1.  Вовед  
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Целта на ова истражување е да се проучи влијанието на ревизорските мислења 
содржани во ревизорските извештаи врз цената на акциите на компаниите во Северна 
Македонија. Остварената нето добивка на компаниите, како и нивната големина исто така ќе 
бидат додадени во моделот како контролни варијабли. Примерокот опфаќа 15 компании кои 
котираат на Македонската берза.  

Трудот е концепиран во следните делови: Вовед, Преглед на литература, Методологија 
на истражување, Резултати и дискусија, Заклучок. 

 

 

Tom Lee (1984) ја дава една од најопширните дефиниции за ревизијата уште во 
далечната 1984 година и тоа дека „ревизијата претставува средство со помош на кое едно лице 
се уверува од страна на друго лице во квалитетот, состојбата или статусот на некое предметно 
прашање, што ова друго лице го испитувало. Потребата од ревизијата настанува поради тоа што 
првоспоменатото лице е во недоумица или се сомнева во квалитетот, состојбата или статусот на 
релевантното предметно прашање, а не е во состојба да го отстрани таквото сомневање или 
недоумицата“ (Lee, 1984). Rezaei и Shahroodi во 2014 година накратко ја дефинираат ревизијата 
како реуверување на стеикхолдерите и другите стеикхолдери кои се во деловен однос со 
компанијата (Rezaei & Shahroodi, 2014). Во домашната ревизорска практика, согласно Законот за 
ревизија од 2010 година, ревизијата е дефинирана како „независно испитување на финансиските 
извештаи или консолидираните извештаи и на финансиските информации, со цел да се изрази 
мислење во врска со нивната вистинитост и непристрасно“ (Службен весник на РМ, 2010). Во 
продолжение на трудот, накратко ќе бидат опфатени значајни заклучоци излечени од објавената 
литература поврзана со проблематиката. 

2.1.  Ревизорско мислење 

Структурата на ревизорскиот извештај на независниот ревизор е строго утврдена со 
стандардите за ревизија, а клучен елемент на извештајот е пасусот со изразеното мислење. За 
читателите и корисниците на ревизорскиот извештај од особено значење е каква порака сака 
ревизорот да им пренесе преку формата на ревизорското мислење. Природата на ревизорското 
мислење, со што пообјективна и попрецизна дијагноза на економско - финансиската состојба на 
корисникот на ревизорските услуги и со оцена на неговите остварувања, неминовно, по природа 
на работите, упатува на тоа што би требало да се направи за потполно отстранување и 
надминување на недостатоците и за засилување на позитивностите пројавени во текот на 
работењето на клиентот (Божиновска-Лазаревска, 2011). Во суштина, постојат 4 вида на 
ревизорско мислење и тоа: немодифицирано (неквалификувано) мислење и модифицирани 
мислења, односно мислење со резерва (квалификувано), неповолно мислење и воздржување 
од мислење (Kong, 2020).  

Постојат повеќе студии од минатото во кои е испитувано влијанието на ревизорското 
мислење за финансиските извештаи врз цената на акцијата на компаниите. Па така, Anvarkhatibi, 
et al. (2012) имаат заклучено од нивното истражување дека на 95% интервал на доверба не 
постои сигнификантна врска помеѓу ревизорското мислење и цената на акцијата (Anvarkhatibi, 
et al., 2012). Понатаму, Moradi et al. (2011) имаат дојдено до сличен заклучок дека 
модифицираното ревизорско мислење не влијае на цените на акциите (Moradi, Salehi, & Rigi, 
2011). Една година порано, Tahinakis et al. (2010) доаѓаат до заклучок од нивните резултати дека 
ревизорските извештаи содржат лимитирани информации за инвеститорите и дека не се дел од 
одлучувачкиот процес на самите инвеститори, де факто, ревизорското мислење не влијае на 
одлуката на инвеститорите (Tahinakis, et al., 2010). Интересен факт е дека Kipkosgei et al. во 2010 
заклучува од неговото истражување дека сепак постои една мала, но многу слаба врска помеѓу 
ревизорското мислење со цената на акциите на компанијата и дека ревизорското мислење е 

2.  Преглед на литература 
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само мал дел од промената во цената на акцијата (Kipkosgei & Tanui, 2010). Поново и подетално 
истражување со добра обработка на податоците прават Mochamad Muslih et al. (2018) кои 
добиваат сличен резултат, како и претходните истражувачи, а тоа е дека влијанието на 
ревизорското мислење врз движењето на цената на акцијата не е сигнификантно (Muslih & Amin, 
2018).  

Иако се поретки истражувањата во кои е дојдено до заклучок дека сепак постои некоја 
врска помеѓу ревизорското мислење и движењето на цената на акциите, сепак тие постојат. Едно 
од тие истражувања е направено во 2012 година, Hoti et al. (2012) доаѓаат до заклучок дека 
мислењето на независните ревизори влијае на движењето на цената на акциите (Hoti, Ismajli, 
Ahmeti, & Dermaku, 2012).  

Така, од резултатите од претходните студии може да се увиди дека постојат разни 
заклучоци за ефектот на ревизорското мислење врз цената на акциите. Врз база на прегледот на 
литература во однос на оваа проблематика, поставената хипотеза би гласела: 

Х1:  Ревизорското мислење позитивно влијае на цената на акцијата на компанијата. 

 
2.2.  Нето добивката на компанијата 

Нето добивката на компанијата исто така привлекува големо внимание кај 
инвеститорите да инвестираат во одредена компанија. Таа ја опишува финансиската корист 
остварена кога приходите генерирани од деловна активност ги надминуваат трошоците и 
даноците вклучени во одржувањето на предметната активност. Нето добивката се пресметува 
како вкупен приход намален за вкупните трошоци (Kenton, 2020). Purnamawati (2016) со неговото 
истражување на влијанието на структурата на капиталот и профитабилности врз цената на 
акциите во производствените компании доаѓа до заклучок дека помеѓу нив постои позитивен 
ефект (Purnamawati, 2016). Исто така, во 2018 година Mochamad Muslih et al (2018) ја потврдуваат 
хипотезата за тоа дека помеѓу нето добивката на компанијата и движењата на цените на акциите 
постои сигнификантна врска (Muslih & Amin, 2018). Тоа укажува на фактот дека нето добивката е 
многу важна информација за потенцијалните инвеститори во процесот на одлучување за 
вложувања во одредени акции. 

Оттука, во овој дел може да се извлече следната хипотеза: 

Х2:  Нето добивката на компанијата има позитивен ефект врз цената на акцијата на  
компанијата. 

2.3.  Големина на компанијата 

Компаниите варираат во однос на нивната големина и тоа како мали компании, средни 
и големи компании. Во литературата за мерење на одредена компанија во која група на 
големина припаѓа се користат повеќе мерни категории и тоа: според големината на капиталот, 
нето вредноста на компанијата, вкупната актива на компанијата, бројот на вработени во 
компанијата и друго (iEduNote). 

И во овој дел, истражувачите се со различни ставови и заклучоци. Па така, Kurshev et al. 
(2005) во нивното истражување заклучуваат позитивна врска помеѓу големината на компанијата 
и структурата на капиталот (Kurshev & Strebulaev, 2005). Dogan (2013) има направено детална 
студија во која ги има опфатено 200 компании кои котираат на берзата во Истанбул, помеѓу 2008 
и 2011 година. Неговиот заклучок е дека постои позитивна врска помеѓу големината на 
компаниите со нивната профитабилност (Dogan, 2013). Cheug et al. (1992) во нивното 
истражување истакнуваат дека врската помеѓу големината на компанијата со цената на акциите 
е моментална и променлива од време на време (Cheung & Lilian, 1992).  

Врз основа на резултатите од сличните истражувања поврзани со големината на 
компанијата и цената на акцијата, може да се излече следната хипотеза: 

Х3:  Големината на компанијата има позитивно влијание на цената на акцијата. 
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3.1. Популација, примерок, метод на прибирање на податоци и  

мерење на варијаблите 

Популацијата во истражувањето се компаниите коишто котираат на Македонската 
берза. Примерокот кој се користи во истражувањето се компании од популацијата, односно 
истите котираат на Македонската берза, а прибирањето на податоците е направено преку 
повеќе извори на податоци, како што е веб страната на Македонската берза: www.mse.mk, веб 
страната на системот за електронски информации за котирани акционерски друштва: 
www.seinet.com.mk, како и поединечните веб страна на акционерските друштва кои се вклучени 
во примерокот.  

Табела 1:  Опис на варијаблите 

Варијабли Кратенка Мерење 

Цена на акцијата CENA_AKCIJA 
Просечната цена на акцијата во вториот квартал од 
годината по објавувањето на ревизорскиот 
извештај за финансиските извештаи 

Ревизорско 
мислење 

REV_MISLENJE 
Мерењето на ревизорското мислење е направено 
со вредности од 1 до 5  

Нето добивката на 
компанијата 

NETO_DOBIVKA Нето добивката на компанијата 

Големина на 
компанијата 

GOLEMINA Вкупната актива на компанијата 

  Извор: Текст на авторите 

Табела 1 дава преглед на зависната варијабла и независните варијабли заедно со 
нивните кратенки и мерењето на истите. Мерењето на утврдените варијалби во моделот е на 
следниот начин: цената на акциите на компаниите е преземена од веб страната на Македонската 
берза и ја претставува просечната цена на акцијата во вториот квартал од годината по 
објавувањето на ревизорскиот извештај за финансиските извештаи.  

Мерењето на ревизорското мислење е направено со вредности од 1 до 5 во SPSS 
програмата: 

-  5 Мислење без резерва (неквалификувано); 

-  4 Мислење без резерва со нагласување на прашање; 

-  3 Мислење со резерва; 

-  2 Воздржување од мислење; 

-  1 Неповолно мислење. 

Мерењето на нето добивката на компанијата е де факто апсолутниот износ на нето 
добивката на компанијата, која е констатирана во Билансот на успех на самата компанија.  

За големината на компанијата во ова истржаување се користи вредноста на вкупната 
актива која е презентирана во Билансот на состојба кај самите компании. 

 

3.  Методологија 

http://www.mse.mk/
http://www.seinet.com.mk/
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3.2.   Емпириска спецификација 

Ова истражување користи квантитативен истражувачки метод. Обработката на 
прибраните податоци е направена преку повеќе статистички методи и тестови, користејќи го 
SPSS софтверот. Моделот е формулиран на начин како што следи: 

Y = 𝛽0+ 𝛽1X1+𝛽2X2 + 𝛽3X3 + ℰ   

каде Y = Цена на акцијата; X1 = Ревизорско мислење; X2 = Нето добивката на компанијата; 
X3 = Големина на компанијата; ℰ  = случајна грешка 

3.3.  Анализа на податоците 

Направената анализа на прибраните податоци вклучува повеќе статистички тестови: 

1. Тестирање на нормалноста на податоците, за да се утврди дали податоците се 
нормално дистрибуирани за донесување на одлуки и заклучоци. Овој тест вклучува подготовка 
на хистограм на зависната варијабла за да се увиди дека ризидуалот не е „искривен“ (skewed) и 
направен е едноставен Kolmogorov-Smirnov тест. Ако вредноста на значајност е поголема од 0.05 
тогаш значи дека податоците се нормално дистрибуирани. 

2. Тест за мултиколинеарност за да се детерминира врската помеѓу независните 
варијабли. Мултиколинеарноста може да биде детектирана со Variance Inflation Factor (VIF). Ако 
вредноста на Centered VIF е помала од 10, тогаш тоа значи дека не постои мултиколинеарност.  

3. За да се утврди дали постои проблем со автокорелација во истражувачкиот модел, 
извршен е Watson Durbin тест (DW), со следните услови: 

- постои позитивна автокорелација ако DW вредноста е под -2 (DW<2); 

- не постои автокорелација ако DW вредноста е помеѓу -2 и +2   

- постои негативна автокорелација настанува ако DW вредноста е над +2 или DW>+2 

4. Тест на повеќекратна регресија за да се види дали промената на варијаблата Y 
може да биде објаснета од варијаблата X. 

 
 

4.1.   Преглед на примерокот  

Како што беше претходно споменато во трудот, популацијата на ова истражување се 
компаниите во Северна Македонија кои котираат на Македонската берза. 15 компании кои 
котираат на берзата се земени во примерокот на истражување. Користените податоци се панел 
податоци од 15 компании и временска серија од 7 години (2014-2020). Од тука, во 
истражувањето има 105 набљудувања/обсервации. 

4.2.   Резултати од истражувањето 

Во понатамошниот дел од трудот, следат резултатите добиени од статистичка 
обработка на податоци  користејќи го SPSS софтверот. 

 

4.  Резултати и дискусија 
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• Тест за нормалност на резидуалот 

Овој тест е направен за да се детерминира дали примерокот во истражувањето е 
нормално дистрибуиран или не, тестирајќи ја нормалноста на резидуалот. Првиот тест е 
прикажан во хистограм 1 и табела 2 подолу. 

Хистограм 1:  Дистрибуција на податоците 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Извор: Пресметки на авторите  
 
Табела 2: Колмогоров-Смирнов тест 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  CENA_AKCIJA 

N 104 

Normal Parametersa,b 
Mean 88.2480 

Std. Deviation 76.90345 

Most Extreme Differences 

Absolute .208 

Positive .208 

Negative -.154 

Kolmogorov-Smirnov Z 2.124 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Извор: Пресметки на авторите  

 
Од хистограм 1 може да се забележи дека резидуалот е искривен налево. Исто така и 

од Kolmogorov-Smirnov тестот може да се констатира дека вредноста на значајноста од 0.00 е 
помала од 0.05. Ова значи дека резидуалите не се нормално дистрибуирани. Според Ghozali 
(2006) кога кривата на хистограмот е искриевна, тогаш потребна е трансформација на 
податоците со правење на квадратен корен (square root). Така, направена е трансформација на 
податоците во SPSS програмата користејќи го квадратниот корен. Откако е направена 
трансформацијата на податоците, конечно добиени се следните резултати: 
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Хитограм 2: Дистрибуција на податоците по нивна трансформација 

 
Извор: Пресметки на авторите 

 
 
Табела 3: Колмогоров-Смирнов тест по трансформација на податоците 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  CENA_AKCIJA 

N 104 

Normal Parametersa,b 
Mean 2.8392 

Std. Deviation .68096 

Most Extreme Differences 

Absolute .089 

Positive .089 

Negative -.062 

Kolmogorov-Smirnov Z .908 

Asymp. Sig. (2-tailed) .382 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Извор: Пресметки на авторите 

Веќе се забележува на хистограм 2 дека резидуалот е нормално дистрибуиран. Во 
табела 4 исто така се забележува дека добиената вредност на значајност од 0.382 е поголема од 
0.05, што значи дека сега резидуалот има нормална дистрибуција. Овие трансформирани 
податоци можат да бидат користени во понатамошниот процес во истражувањето. 

• Тест за мултиколинеарност 

Следен статистички тест е тестот за мултиколинеарност. Во табела 4 се прикажани 
вредностите на Variance Inflation Factor (VIF) за трите независни варијабли (ревизорското 
мислење, нето добивката и големината) и сите вредности се помали од 10. Тоа значи дека 
помеѓу трите варијабли не постои мултиколинеарност. 
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Табела 4:  Тест за мултиколинеарност 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -1.545 1.973    

NETO_DOBIVKA -2.527E-005 .000 -.541 .212 4.724 

GOLEMINA .204 .095 .457 .228 4.378 

REV_MISLENJE .082 .083 .111 .821 1.218 

a. Dependent Variable: CENA_AKCIJA 

Извор: Пресметки на авторите 

• Тест за автокорелација 

За да се утврди дали постои проблем со автокорелација во истражувачкиот модел, 
извршен е Watson Durbin test (DW) со условите наведени погоре во трудот. Во табела 5 се 
заблежува добиениот резултат за вредноста на DW, кој изнесува 0.457 што значи дека не постои 
автокорелација. 

 
Табела 5: Тест за автокорелација (DW) 
 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Durbin-Watson 

1 .252a 0.063 0.032 0.6832 0.457 

a Predictors: (Constant), REV_MISLENJE, GOLEMINA, NETO_DOBIVKA 

b Dependent Variable: CENA_AKCIJA 

Извор: Пресметки на авторите 

• Повеќекратна регресија 

Во табела 6 дадени се резултатите од повеќекратната регресија.  
 

Табела 6: Повеќекратна регресија (независни варијабли: ревизорско мислење, нето добивката и 
големината на компанијата) 

 
Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1.545 1.973   -0.783 0.435 

REV_MISLENJE 0.082 0.083 0.111 0.995 0.323 

NETO_DOBIVKA -2.53E-05 0 -0.541 -2.454 0.016 

GOLEMINA 0.204 0.095 0.457 2.153 0.034 

a. Dependent Variable: CENA_AKCIJA 

Извор: Пресметки на авторите 
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Поединечно ќе бидат елаборирани влијанијата на независните варијабли врз зависната 
варијабла. 

 
o Ревизорското мислење 

Х0:  Ревизорското мислење не влијае на цената на акцијата 
Х1:  Ревизоркото мислење влијае на цената на акцијата 

Од табела 6 може да се заклучи дека вредноста на значајноста на варијблата 
„ревизорско мислење“ е 0.323>0.05. Ова значи дека Х0 се прифаќа, а Х1 се отфрла, односно дека 
ревизорското мислење не влијае на цената на акциите. Според добиените резултати може да 
се констатира дека ревизорското мислење не е важен дел од одлуките кои ги прават 
инвеститорите, всушност инвеститорите своите одлуки ги прават врз основа на други фактори, а 
најверојатно повеќето инвеститори не ја разбираат ревизијата и значењето на ревизорскиот 
извештај.  

o Нето добивката на компанијата 

Х0:  Нето добивката нема влијание врз цената на акциите 
Х1:  Нето добивката има влијание врз цената на акциите 

Од табелата 6 се забележува дека вредноста на значајност за нето добивката е 
0.016<0.05. Во овој случај може да се заклучи дека Х0 се отфрла, а Х1 се прифаќа, односно дека 
нето добивката влијае на цените на акциите на берзата и дека таа се зема предвид во 
одлуките на инвеститорите.  

 
o Големина на компанијата 

Х0:  Големината на компанијата нема влијание врз цената на акциите 
Х1:  Големината на компанијата има влијание врз цената на акциите. 

И последно, но не помалку важно, вредноста на значајност за големината на 
компанијата изнесува 0.034<0.05 што значи дека Х0 се отфрла, а Х1 се прифаќа, односно 
големината на компанијата има влијание врз цената на акциите. Со оглед на тоа дека 
големината во истражувањето е мерена со големината на активата од билансот на состојба, на 
инвеститорите им е значајно дали компанијата во која вложуваат се карактеризира како мала 
или голема, во однос на вкупните средства кои ги поседува компанијата.  

• Тест на детерминираност 

Целта на овој тест е да се детерминира колку независната варијабла може да ги објасни 
промените во зависната варијабла.  
 
Табела 7: Тест на детерминираност 
 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .252a 0.063 0.032 0.6832 0.457 

a Predictors: (Constant), REV_MISLENJE, GOLEMINA, NETO_DOBIVKA 

b Dependent Variable: CENA_AKCIJA 
Извор: Пресметки на авторите 
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Коефициентот на детерминација (R square) е 0.063 што значи дека ревизорското 
мислење, нето добивката и големината на компанијата објаснуваат 6.3% од цената на акцијата. 
Останатите 93.4% се објаснети со други варијабли кои не се опфатени со ова истражување. 
Вредноста на коефициентот на детерминатција, R square, се смета за голема ако надминува 50%, 
но и мала вредност на овој коефициент не е лош показател. Малата вредност на R square укажува 
на тоа дека можноста на независните варијабли да ја објаснат промената во зависната варијабла 
е многу лимитирана. Ако R square е блиску до 1 тоа па значи дека независните варијабли ги 
предвидуваат речиси сите информации потребни да се предвидат промените во зависната 
варијабла, што е многу ретко (Immam & Rini, 2018). 

 

 

Од литературата може да се заклучи дека истражувачите во минатото доаѓаат до 
неконзистентни резултати кога станува збор за влијанието на ревизорското мислење врз цената 
на акциите на компаниите. Иако главната цел на ревизорскиот извештај, особено на 
ревизорското мислење е да помогне во процесот на носење одлуки на инвеститорите, сепак во 
Северна Македонија тоа нема влијание на нив, односно одлуките на инвеститорите се базираат 
врз основа на некои други фактори. Како додадени варијабли во истражувањето се нето 
добивката и големината на компаниите. Иако ревизорското мислење не е сигнификантно за 
движењето на цената на акциите, резултатите покажуваат дека нето добивката и големината на 
компанијата сепак имаат значаен ефект врз промената на цената на акциите во Северна 
Македонија, односно потенцијалните инвеститори ги земаат предвид двата фактора пред да 
инвестираат во неа.  

Како ограничување во истражувањето може да се наведе малиот примерок кој е 
опфатен по случаен избор од компаниите кои котираат на Македонската берза, како и не 
постоење на слични вакви истражувања во Северна Македонија за да се направи споредба на 
добиените резултати. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Заклучок 
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