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Асоци�аци�ата на Финансиски Друштва на Северна
Македони�а ги соединува компаниите за финансиска
технологи�а, исто така позната како FinTech, и други
организации кои работат надвор од традиционалниот
финансиски сектор, дава�ќи финансиски услуги на
жителите на Северна Македони�а. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нашата миси�а 
 
Да се создаде одговорна пракса, со цел долгорочна соработка и позитивна
оценка од страна на потрошувачите и институциите за регулирање на пазарот,
истовремено об�аснува�ќи ги на пошироката �авност различните можности што
може да ги обезбедат финансиските друштва кои користат FinTech за разво� на
поединци и на општеството како целина
 

Нашите цели
 
> Претставување на интересите на членовите на финансискиот пазар
 
> Подобрување на квалитетот на услугите преку промоци�а и имплементаци�а
на на�добри стандарди на пракса во секо�дневната работа на членовите
 
> Подигнување на �авната свесност за финансиските услуги како такви и
нивните можности.
 

Нашите заложби
 
Да обезбедиме  сигурни, општествено одговорни и одржливи практики за
кредитирање, како и стандарди за квалитет на услугите во индустри�ата, како и
воспоставување на долгорочна соработка и позитивна оценка од страна на
потрошувачите, институциите и регулаторорот
 

Нашите достигнувања

Учество на АФД во 

проект на НБРМ за
финтек стратеги�а

Воведен печат
„Одговорен кредитор“

АПРИЛ
2020

АФД започнува со работа

Средба со Министерство
за финансии и НБРСМ

Прво истражување на АФД
за финансиска писменост

Ангажман на
Генерален секретар

Одржано Годишно
Собрание на АФД

Новогодишна донаци�а
за ПОУ „Златан Сремац“

Утврден план и
стратеги�а за 2020 г.

Воведен Кодекс за добра
пракса

мај
 '19

септ.  
'19

Ноем. 
 '19

Дек. 
 '19

јан. 
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https://afd.mk/2019/09/10/%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b1%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%81/
https://afd.mk/potroshuvachi/istrazhuvanje/
https://afd.mk/2019/12/30/english-new-years-surprise-for-the-children-from-the-special-elementary-school-dr-zlatan-sremec-from-the-association-of-financial-companies/
http://afd.mk/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0/


Интерв�у Со Јана Никодиновска, Генерален секретар на АФД за банкарство.мк: 

Суштината на финансиските друштва е да ги задоволи краткорочните
финансиски потреби на граѓаните на брз, ефикасен и едноставен начин
 

Прочита�те го целосното интерв�уто на Јана Никодиновска, Генерален Секретар
на АФД
 

 

Финансиската писменост е суштински елемент за секо�а зем�а и не�зиниот разво�
Финансиската писменост е суштинска потреба на секое семе�ство кое треба да на�де
начин како правилно да управува со сво�от домашен буџет, да ги задоволи своите
егзистенционални потреби, да ги подмири своите обврски, да купи куќа, да заштеди
пари за образованието на децата, да обезбеди средства за старост…

Сепак, за да можат граѓаните да разберат и да знаат ко�а услуга кога да �а користат,

потребни се дополнителни напори за унапредување на финансиската писменост на
општеството, на што укажува и истражувањето што го спроведе АФД. 59% од
испитаниците �а оценуваат сво�ата финансиска писменост како слаба или просечна, а
36% не обрнуваат внимание на нивната финансиска писменост и им требаат
дополнителни информации. Од анализата е евидентно дека финансиска едукаци�а е
исто така неопходна и кога станува збор за користење на услугите што ги нудат
небанкарските финансиски друштва, главно заради можностите за финансиска
инклузи�а на населението со ограничен пристап до услугите на традиционалните
финансиски институции.

 

До целосниот текст 

До истражувањето на АФД
 

 

Минатата година �а основавме Асоци�аци�ата на финансиски друштва на Северна
Македони�а со миси�а да го надгледува финтек секторот и да понуди подршка во
неговиот разво� како еден од на�брзорастечките сектори во македонската економи�а.

Меѓутоа, кога ги работевме плановите на активности и разво� за 2020 година не ни
сонувавме кои предизвици ќе ги донесе оваа година за нас и какво вли�ание ќе има
тоа на секо� од нас, а и на економските активности во целина. Како општествено
одговорни компании продолжуваме да де�ствуваме и под овие исклучително тешки
околности предизвикани од глобалната здравствено-економска криза од пандеми�ата
на Ковид-19, обезбедува�ќи на�високо ниво на квалитет на услугите и корисничка
грижа за клиентите, истовремено гриже�ќи се за здрав�ето на нашите клиенти и
вработени.
 

 

Oстанете здрави. Останете дома.

Јавното здрав�е е обврска, на сите нас!

Ваша, Јана Никодиновска, Генерален секретар на АФД

Предизвиците на пандеми�ата на COVID-19 за небанкарските финансиски
друштва
Пандеми�ата на Ковид-19 навлезе во секо�а пора од општественото живеење.

Покра� здравствените ризици со кои се соочуваат цели општества, пандеми�ата
предизвика и огромни предизвици за глобалната економи�а, што драстично и
тра�но �а менуваат и допрва ќе �а менуваат микро и макроекономската слика.

Прочита�те повеќе за вли�анието на пандеми�ата на Ковид-19 на небанкарскиот
финансиски сектор

Следете  �а АФД afd.mk 

https://afd.mk/2020/04/16/vlijanieto-na-pandemijata/
https://afd.mk/2020/03/06/intervju-jana-nikodinovska/
https://afd.mk/2019/09/26/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%b5-%d1%81%d1%83%d1%88%d1%82%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b5/
https://afd.mk/wp-content/uploads/2020/02/AFD_research-2019.pdf
https://www.facebook.com/AFDNorthMacedonia/
https://www.linkedin.com/in/afd-alternative-financial-services-association-853400188/
http://www.afd.mk/
http://www.afd.mk/

