
Работилница - финансиска едукација 1 

Работилница за финансиска едукација на новинарите од економските редакции на 

македонските медиуми 

Хотел Романтик, Дојран, 27 и 28 февруари 2015 

 

27 февруари 2015 - петок 

 

Прва сесија: Монетарна политика, одлучување и комуникација 

 

11.55-12.00  - Отворање на работилницата  

 

12.00-12.25  - Монетарната политика во Македонија – дизајн, стратегија и цели на монетарната  

политика - Ана Митреска, директор на Дирекцијата за истражување (НБРМ) 

 

12.25-12.50  - Макроекономски анализи и процесот на проектирање во НБРМ - Економски 

показатели – основни концепти и нивна интерпретација - Ана Митреска 

 

12.50-13.15  - Комуникација на монетарните одлуки со јавноста, со посебен фокус на месечните 

и кварталните информации - Ана Митреска 

 

13.15-14.45   - Ручек 

 

Втора сесија: Статистиката како функција на Народната банка 

 

14.45-15.05 - Фискална табела - читање, толкување и разбирање - Биљана Јанева и Бранко 

Ефремов - (Министерство за финансии) 

 

15.05-15.25  - НБРМ како носител на статистички истражувања  - законски основ, стратешка 

определба за следење на меѓународните статистички стандарди, политика на 

комуникација со корисниците - Маја Андреевска, директор на Дирекцијата за 

статистика (НБРМ) 

 

15.25-15.45  - Екстерни статистики (платен биланс, МИП, надворешен долг, странски директни 

инвестиции) - опфат, дефиниции и класификации, основни принципи и видови на 

податоци кои се објавуваат - Маја Андреевска 

 

15.45-16.05 - Кафе пауза 

 

16.05-16.25  - Монетарна статистика (монетарни прегледи, монетарни агрегати, каматни стапки, 

останати финансиски институции) - опфат, дефиниции и класификации, основни 

принципи и видови на податоци кои се објавуваат - Маја Андреевска 

 

16.25-16.45  - Транспарентноста на домашните институции и компании како основа за добро 

информирање и регионална споредба - проф. д-р Сашо Арсов (Економски 

факултет - Скопје) 
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28 февруари 2015 - сабота 

 

 

Трета сесија: Финансиски систем, монетарни инструменти и финансиска стабилност 
 

 

10.20-10.45  - Финансискиот систем и кризите - проф. д-р Трајко Славески (Економски 

факултет - Скопје) 

 

10.45-11.10  - Улогата на пазарно ориентирани монетарни инструменти во одржување на 

ценовната стабилност како крајна цел на монетарната политика - Весна Христовска, 

директор на Дирекцијата за операции на финансиските пазари (НБРМ)  

 

11.10-11.30  - Кафе пауза 

 

11.30-11.55  - Начин на пресметување, значење и толкување на индикаторите за финансиската 

стабилност - Наташа Андреева, директор на Дирекцијата за финансиска стабилност 

и банкарска регулатива (НБРМ) 

 

 

Четврта сесија: Медиумите и институциите   
 

 

11.55-12.20   - Улогата на инвестициските фондови во придвижувањето на пазарот на хартии од 

вредност во Република Македонија - Мате Стојановски (Комисија за хартии од 

вредност) 

 

12.20-13.50  - Ручек 

 

13.50-14.15  - Заштита на интересите на осигурениците - Ратка Целаковски (Агенција за 

супервизија на осигурување) 

 

14.15-14.40  - Поддршка на капитално финансирано пензиско осигурување преку најзначајните 

измени и дополнувања во законската и подзаконската регулатива - Дарко Саздов 

(Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско 

осигурување) 

 

14.40-15.00  - Завршување на работилницата  

 

 

 


