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Филип Димитровски, 

Претседател на Асоцијацијата на 
финансиски друштва на 

Северна Македонија

Мисијата на Асоцијацијата е да создаде сигурна и одговорна индустрија и пракса, истовремено објаснувајќи ѝ ги на
пошироката јавност разните можности кои алтернативните финансиски услуги можат да ги понудат за развој на
поединци и на општеството како целина. Оттука и во насока на унапредување на индустријата на македонскиот
финансиски пазар, Асоцијацијата на финансиски друштва на Северна Македонија презема иницијатива за добивање
веродостојни информации од овластени истражувачи во насока на креирање одговорен развој, како што е ова
истражување. Плановите на Асоцијацијата се овој тип истражувања да се спроведуваат на годишно ниво, со цел да ја
следат динамиката на индустријата и да пласираат транспарентни и релевантни информации за општеството и
засегнатите страни, како и да поттикнуваат теми што се од значење за целокупната индустрија, со што ќе се
позиционира како релевантен извор на информации.

Веродостојноста на процесот на истражувањето спроведено од страна на Тим институт беше верификувана и
одобрена од страна на меѓународна и независна ревизорска компанија – БДО ревизија, која, согласно меѓународниот
ревизорски стандард ИСАЕ 3000, издаде уверување дека изведувачот на истражувањето ги користел соодветните
алатки, процедури и методи на примерок за имплементирање на истражувањето, во целосна согласност со важечките
правила и процедури.

Како што можеме да видиме во резултатите од истражувањето, небанкарските финансиски друштва издадоа
илјадници кредити минатата година и изградија портфолио од милиони евра, што е најдобриот доказ за големата
потреба за ваков вид услуги во земјата. Нашите активности се еден вид надополнување на кредитната активност на
традиционалниот финансиски систем, особено за клиенти што имаат ограничен пристап до кредити од
традиционални финансиски институции. Сепак, како што потврдува ова истражување, влијанието на финтек-
индустријата врз финансискиот сектор на земјата не е системско.

Во однос на нивото на приход на населението и начините на штедење, истражувањето покажува дека има голема
потреба од финансиска инклузија. И покрај тоа што голем дел од населението нема средства, истражувањата покажаа
дека сè уште мал број користат финансиски услуги, но во исто време има малку информации за можностите што им се
нудат. Сето ова докажува дека има потреба од финансиски средства, а финтек-индустријата е потребна од вистинска
причина - да ги обезбеди потребните средства, со најдобра корисничка грижа на брз, едноставен и лесен начин, без
дополнително обезбедување, токму во неопходните, мали износи за ситуации кои бараат брзи решенија, како
поправки во домот, поправка на електрични уреди или купување нов телефон.

Добиените резултати од една страна ќе помогнат за наше натамошно позиционирање на пазарот и истакнување на
нашата улога во финансиската инклузија на населението, но за тоа е неопходно да се работи на јакнење на
финансиската писменост на населението. Од друга страна, веруваме дека резултатите ќе влијаат и за промена на
перцепцијата што постои за овој сектор бидејќи небанкарските финансиски друштва евидентно претставуваат важен и
неопходен сегмент на финансискиот систем за целокупна инклузија. Асоцијацијата и досега работеше во насока на
подигнување на нивото на финансиската писменост, а тоа ќе го прави и во иднина самостојно, но и заедно со сите
засегнати страни.



Методологија на 
истражувањето



За истражувањето

Популација
Граѓани на Република Северна Македонија, над 18 
години

Дизајн на примерок

Национален репрезентативен примерок, повеќестепно 
стратификуван. Домаќинствата се пропорционално 
дистрибуирани според место на живеење, во урбаните 
и руралните области, во сите 8 региони во Северна 
Македонија, како и според етничката припадност на 
граѓанинот. Методот „прв следен роденден“ беше 
користен за избор на испитаници.

Процент на фиксни/мобилни телефони во примерокот: 
60%/40%

Временска рамка
11-16 септември, 2019 г.

Тема: Финансиска писменост

16 прашања

Големина на примерок
502 испитаници

Маргина на грешка, 4.38% со 95% интервал на 
веродостојност

3 категории на прашања
- Население и приходи
- Небанкарски финансиски друштва
- Финансиска писменост



Вардарски регион 
7.6%

Скопски регион
29.2%

Североисточен 
регион

8.3%

Источен регион
9.0%

Југоисточен регион 
8.5%

Пелагониски регион 
11.6%

Југозападен регион 10.7%

Полошки регион
14.9%

Демографија на испитаници 

Урбани средини

Рурални 
средини

Опфатени се сите 8 региони, пропорционално 
застапени според бројот на жители во регионот
- Опфатени се рурални и урбани делови од 

државата
- Соодветно на националноста



ПОЛ 49,750,3
МажиЖени 

ВОЗРАСТ

13,7

19,9

18,4
17,8

15,1

15,0 18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

РАБОТЕН

СТАТУС

13,7

34,0

3,3 0,6
7,8

14,4

10,3

15,8
Вработен во јавен сектор

Вработен во приватен сектор

Самовработен

Фармер

Домаќинка

Пензионер

Ученик, студент

Невработен

ОБРАЗОВАНИЕ

16,0

57,4

26,6 Основно образование

Високо образование 
(универзитет, м-р, д-р)

Средно образование

МЕСЕЧЕН

СЕМЕЕН

БУЏЕТ

2,1
5,8

9,4

8,7

10,8

21,2
3,0

39,2

Помалку од 6 000 ден.

6 001 до 12 000 ден.

12 001 до 18 000 ден.

18 001 до 24 000 ден.

24 001 до 30 000 ден.

30 001 до 60 000 ден.

Повеќе од 60 001 ден.

*Во проценти



Ангажман на уверување

Ангажманот се однесува на независниот ангажман за уверување на „Извештајот за финансиска писменост за Северна
Македонија“ и „Методолошкиот извештај за Северна Македонија“, спроведен во согласност со меѓународните стандарди за
ревизија, ISAE 3000 - меѓународен стандард за ангажмани за осигурување.

Опсегот на работа вклучува проверка дали:

> Постојат соодветни алатки и процедури за да се изврши одредената работа
> Давателот на услугата ја извршил својата работа според воспоставените политики и процедури
> Користен е соодветен метод за избирање примерок
> Политиката на независност е воспоставена и соодветно проследена

Ревизорски заклучок

„Врз основа на нашата работа, ништо не ни привлече внимание што би предизвикало да веруваме дека давателот на 
услугата не користел соодветни алатки, процедури и методи за избор на примерок за спроведување на одредената работа.    
Целокупниот процес преземен од страна на имплементаторот е соодветен и во согласност со наметнатите правила и 
процедури.“ 



Население и нивните приходи
Целта на оваа категорија прашања e да се увидат финансиските капацитети на испитаниците, низ призма на 
самоевалуација и себепроценка на конкретното прашање. Во оваа категорија беа опфатени прашања кои 
даваат статус на состојбата за: извори на приходи во домаќинствата – кумулативно, самопроценка на 
финансиските способности, навиките за штедење и можностите за живеење од заштеди, како и користење 
финансиски услуги.



Извори на приход во домаќинствата

Можност за повеќе одговори

3,4

3,4

0,3

3,0

8,9

9,7

27,6

27,7

47,0

0 10 20 30 40 50

Не знае/нема одговор

Друг извор на приходи

Студентски грант

Приход од имот (пр. издавање живеалиште, земја или 
друг имот) 

Каква било државна, социјална или општинска помош

Приход од приватно претприемништво, занаетчиско или 
земјоделско производство

Финансиска поддршка од родители, деца, роднини, пријатели

Плата – работејќи во јавен сектор

Пензија

Плата – работејќи во приватен сектор

0,6

%

На прашањето:
„Наведете ги сите ваши лични приходи,
како и изворот на приходи на секој член на
семејството со кого го делите семејниот
буџет“, со можност испитаникот да одбере
повеќе одговори, речиси половина од
одговорите, односно 47%, велат дека
приливот во семејните буџети доаѓа од плата
работејќи во приватен сектор. Сличен
процент од речиси 28% од испитаниците
одговориле дека приходите во семејниот
буџет се должат на нивната пензија и плата
работејќи во јавен сектор.

Притоа, важно е да се истакне дека во ова
прашање испитаниците ги вклучуваат сите
извори на приходи од членовите во нивното
семејство.



Самопроценка за финансиски способности

5,6

1,1

23,3

40,4

17,2

12,4

0 10 20 30 40 50

Не знае/нема одговор

Можеме да си дозволиме да купиме релативно скапи работи – стан, 
викендичка и слично

Лесно можеме да купиме апарати што се користат подолго време. Сепак, тешко ни е 
да купиме скапи работи

Имаме пари за храна и облека, но тешко ни е да купиме уреди што се 
користат подолго време (телевизор, фрижидер итн.)

Имаме пари за храна, но се соочуваме со финансиски тешкотии да купиме облека

Едвај врзуваме крај со крај. Немаме доволно пари ниту за храна

%

На прашањето
„На која од следните групи сметате дека
најмногу припаѓате?“, во најголем
процент испитаниците одговориле дека
имаат пари за храна и облека, но се
соочуваат со финансиски тешкотии да
купат подолготрајни добра, како на
пример уреди за домаќинството, а само
1,1%, можат да си дозволат да купат
стан, викендичка и сл.

Земајќи ја предвид својата самопроценка на финансиските можности, овие податоци би можеле да се анализираат од два аспекта, односно ниските семејни/индивидуални приходи
доведуваат до состојба поединецот или семејството да нема можност да ги задоволи потребите кои се во суштина егзистенционални, но, од друга страна, овој податок може да се
интерпретира и како потреба за едукација за управување на семејниот буџет, приоретизирање на потреби и сл., т.е. дополнително збогатување на финансиската писменост кај овие лица.
Дополнително и во контекст на финансиската едукација, потребно е токму на овие категории испитаници дополнително да им се приближат можностите и придобивките што ги нудат
небанкарските финансиски друштва, особено за задоволување на нивните финансиски потреби што настануваат неочекувано.



21,7

26,9

44,2

7,2

Да 

Не

Не остануваат пари за штедење

Не знае/Нема одговор

%

Навики за штедење

Кога станува збор за навиките за штедење, евидентно е
дека едвај 22% од испитаниците штедат, речиси 27% не
штедат, а високи 44.2% одговориле дека не остануваат
пари за штедење.

Резултатите и овде можат да се анализираат од двата
претходно споменати аспекти, односно од аспект на
потребата за финансиска едукација и управување со
семејните буџети и нивно подобро планирање.



17,4

31,1

0,8

1,3

3,1

2,5

8,6

20,5

14,6

0 5 10 15 20 25 30 35

Не знае/нема одговор

Нашето домаќинство нема парична заштеда

Повеќе од 2години

Од 1 до 2години

Од 6до12 месеци

ОД 3 до 6месеци

Од 2 до 3 три месеци

Околу 1 месец

Помалку од 1 месец

Можности за живеење од заштеди

%

На прашањето:
„Доколку се случи Вие или вашето домаќинство
да ги изгубите сите редовни приходи (пр. плати,
пензии, кој било тип помош итн.), колку долго,
односно колку месеци ќе бидете во можност да
живеете од вашата заштеда?“, резултатите може
да се анализираат во тесна корелација со навиките
за штедење на испитаниците и дополнително
засилување на потребата за финансиска едукација
на населението бидејќи, како што може да се
забележи, високи 66% од испитаниците воопшто
немаат заштеди или можат да живеат од своите
заштеди околу еден месец.



Употреба на финансиски услуги во 
претходните 3 години

Можност за повеќе одговори

%

4,8

51,9

0,7

5,8

19,3

30,6

0 10 20 30 40 50 60

Не знае/нема одговор

Ниту едно од горенаведеното

Заложница

Небанкарски кредит (микрокредит)

Кредит од банка

Кредитна картичка

На прашањето:
„Кои од следните финансиски услуги сте ги
користеле Вие лично во последните 3 години за да
ги покриете вашите потреби?“, со можност за повеќе
одговори, повеќе од половината од одговорите
покажуваат дека испитаниците не користеле ниту
една од наведените финансиски услуги што им стојат
на располагање што, пак, дополнително го повлекува
прашањето за нивната свесност и можност за
користење услуги кои би им одговарале за нивните
финансиски потреби, во услови кога резултатите
(како што претходно беше покажано) говорат дека
висок процент од населението може да си дозволи
задоволување само на егзистенционалните потреби
(храна, облека).

Од овие резултати може да се заклучи дека потребно
е јакнење на довербата што граѓаните ја имаат во
финансиските услуги, како кредитирање на
население, што е дополнително предмет на
финансиска едукација, а навлегувајќи подлабоко во
резултатите, ова се однесува најмногу за
испитаниците на возрасната група 55+, со средно и
основно образование.



Податоци за финансискиот 
сектор на Северна Македонија



Финансиски сектор

82.88% 17.12%

Депозитни финансиски интитуции - банки и штедилници

Недепозитни финансиски институции

Пазарен удел согласно % oд вкупни средства, извор соодветно на институционалниот сегмент: НБРМ, КХВ, МАПАС, АСО и Министерство за финансии и Десктоп истражување на Тим институт

3.5

0.25

0.02

0.8110.81

0.18

0.02

1.05

0.02
0.44

Осигурителни компании

Брокери за осигурување

Агенти за осигурување

Лизинг компании

Пензиски фондови

Компании за управување со 
пензиски фондови

Брокерски куќи

Инвестициски фондови

Компании за управување со 
инвестициските фондови

Небанкарски финансиски 
друштва

Недепозитнифинансиски 
институции

Како што може да се забележи, говорејќи од аспект на средства, 82,88% од
пазарниот удел имаат депозитните финансиски институции, додека, 17,12%
припаѓаат на недепозитните финансиски институции во кои припаѓаат
небанкарските финансиски друштва.

Иако индустријата бележи постојан раст, сепак, евидентно е дека пазарниот удел е сѐ уште
скромен и мал, но со оглед на податокот што индустријата се појави на пазарот пред неполна
декада, и постојано посветено работи кон подобрување на услугите за кои е очигледно дека
населението има потреба, веруваме дека индустријата ќе продолжи прогресивно да расте.



Учесници на пазарот
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Извор: Официјален регистар на финансиски друштва на Министерство за финансии на РСМ

Растот на индустријата го потврдуваат и бројот
на учесници на пазарот, кој од година во
година се зголемува, бидејќи се воочува
потенцијалот во земјата и од бизнис-аспект, но
и од кориснички аспект – потребата на
клиентите за услуги што ќе ги задоволат
нивните финансиски потреби брзо, ефикасно и
ефективно.



Во мил. ЕУР

Вкупно кредитно портфолио ги вклучува вкупните побарувања на финансиските друштва врз основа на кредити, гаранции, факторинг и кредитни картички.
Извор: НБРМ и Десктоп истражување на Тим институт
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Hебанкарски
финансиски друштва



5,8

94,2

%

Околу 6% од испитаниците користеле 
кредит од небанкарско финансиско 
друштво

Користење услуги од 
небанкарски финансиски друштва



Имаат неутрално до позитивно
мислење за индустријата

Користење услуги од небанкарски
финансиски друштва

47.4% 

Од лицата што зеле кредит од небанкарско финансиско друштво, одговориле
дека доколку оваа услуга не била достапна на пазарот, тие би позајмиле
средства од пријатели, роднини или на некој друг начин2/3



Зошто ги користите услугите на небанкарските финансиски друштва?

o Брзина на работење
o Полесни и поразбирливи услуги 
o Подобра вредност за парите (подобар квалитет за помалку пари)
o Сакам да пробувам нови и иновативни финансиски технолошки услуги 

o Поправки во домот (итни поправки итн.)
o Различни поважни набавки (мобилен телефон, апарати за домаќинство, компјутер, мебел итн.)
o Сервисирање други обврски

За кои потреби ви се потребни услугите на небанкарските финансиски друштва?

Користење услуги од небанкарски
финансиски друштва



Финансиска
писменост



Прилично слабо

13,4

11,6

8,2

37,3%

23,2

6,4
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Не знае/нема одговор 

Многу слабо

Просечно

Прилично добро

Многу добро
29.6%

19.8%

%

Самоевалуација за 
финансиска писменост

Можност за повеќе одговори

Приказот ја претставува субјективната проценка
за степенот на финансиска писменост на
испитаниците, каде што е евидентно дека голем
процент од испитаниците сметаат дека имаат
просечно познавање за финансиите.
Дополнително, 20% сметаат дека имаат слабо
познавање.
Сумирано, овој приказ покажува дека е апсолутно
неопходна дополнителна едукација на
населението, имајќи предвид дека над 56% од
испитаниците оценуваат дека имаат просечни или
слаби знаења за финансиите.



Финансиска писменост – карактеристики

Живее во рурални средини

Многу слабо и прилично слабо знаење

Основно образование

Домаќинка или невработен

Помалку од 18 000 ден. месечен семеен буџет

Живее во урбани средини

Просечно знаење

Средно образование

Фармер или вработен во приватен сектор

Од 24 001 до 60 000 ден. месечен семеен буџет

Живее и во урбани и во рурални средини

Многу добро и прилично добро знаење

Високо образование

Вработен (самовработен, вработен во приватен или јавен сектор)

Има повеќе од 30 000 ден. месечен семеен буџет

19.8%

37.3%

29.6%
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Немам посветено внимание на ова

Потребни ми се дополнителни информации (брошури, предавања итн.) за тоа 
како да станам подобар/подобра при финансиското планирање и писменост

Истражувам, прегледувам, оценувам и користам нови 
финансиски услуги

Самостојно стекнувам нови вештини како да раководам со моите финансии, 
вклучувајќи и интернет

Раководам и го развивам планирањето на моите приходи и 
трошоци

Како испитаниците се едуцираат?



Работат на финансиската 
писменост

Вработен
24 001 – 60 000 
месечен семеен 

буџет

Источен 
регион

45- 54 години
Урбана 

средина

Високо 
образование

Домаќинка 
или фармер

Помалку од 12
000  ден. 

месечен семеен 
буџет

Југоисточен и 
Североисточен 

регион
18 - 24 години

Рурална 
средина

Основно 
образование

Потребно е унапредување на финансиската 
писменост



Финансиска писменост и заштита на 
лични податоци

Никогаш не потпишувам нешто без претходно 
да прочитам

54,6%

Не ги споделувам моите пинови
или лозинки со никого

30,3%

Редовно го ажурирам софтверот за 
антивирус

23,8%



Сознанија од
истражувањето



Имаат доволно средства за храна, но купувањето облека или поскапи и долготрајни 
добра (ТВ, фрижидер) е тешко.

Немаат доволно средства ниту за храна!

Не штедат.

Од нив немаат средства што би можеле да ги заштедат.

Можат да живеат само 1 месец или помалку од своите заштеди.

57%

12% 

71% 

44% 

35% 



Не користеле никаква финансиска услуга во последните 3 години.51%
Имаат неутрално до позитивно мислење за индустријата, додека само 6% користеле 
услуги од небанкарски финансиски друштва.47% 

Од лицата што зеле кредит од небанкарско финансиско друштво, одговориле дека
доколку оваа услуга не била достапна на пазарот, тие би позајмиле средства од
пријатели, роднини или на некој друг начин.2/3

57% Го самоевалуираат своето знаење за финансиска писменост како слабо или просечно. 

Воопшто не обрнуваат внимание за својата финансиска писменост и потребни им се дополнителни 
информации.36% 



Заклучоци

Има голема потреба од финансиска инклузија во македонското општество, а индустријата на небанкарски
финансиски друштва е тука за да го обезбеди тоа.

Но, граѓаните воопшто немаат или имаат малку информации за финансиски услуги. Затоа има голем простор 
за проекти, кампањи и програми за финансиска писменост.

За да се подигне финансиската едукација ширум земјата, АФД ги повикува и ги охрабрува сите инволвирани 
страни - државни органи, универзитети, учесници на финансиската индустрија - да се соберат и да работат 
на заеднички проекти.



Придонесот кон јакнење на финансиската писменост на населението е една од целите на АФД за која се
стремиме и, како што потврдуваат резултатите од истражувањето, за тоа има голема потреба.

За да им се овозможи на луѓето да разберат и да знаат кога да ја користат услугата, треба да се направи
напор за финансиска едукација на општеството, затоа што, како што наведуваат истражувањата, потребно
е натамошно подобрување на финансиската писменост на населението, што е индицирано со фактот дека
59% од испитаниците го оценуваат нивото на финансиска писменост како слабо или просечно, додека 36%
не обрнуваат внимание на својата финансиска писменост и им требаат дополнителни информации.

Финансиската едукација е исто така неопходна кога станува збор за користење на услугите што ги нудат
небанкарските финансиски друштва, како резултат на можностите за финансиска инклузија на
населението со ограничен пристап до услугите на традиционалните финансиски институции, евидентно
преку анализата.

Ние како Асоцијација на водечките НБФИ-компании ќе спроведеме смели чекори кон зголемување на
нивото на финансиска едукација, но и остануваме отворени за соработка со сите вклучени страни.

Ајде да работиме заедно за да ги направиме нашите сограѓани поинформирани и да им дозволиме да се
чувствуваат сигурни додека прават паметни и одговорни одлуки во врска со управувањето со буџетот на
домаќинствата!

Јана Никодиновска

Генерален секретар на Асоцијацијата на 
финансиски друштва на 

Северна Македонија
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