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Вториот квартал од 2020 година несомнено го одбележа состо бата
предизвикана од глобалната здравствена и економска криза од пандеми ата
на Ковид -19 и ризиците и предизвиците кои ги носи со себе , посебно за
небанкарскиот финансиски сектор во Северна Македони а . Небанкарските
мај
финансиски друштва дури и под овие исклучително
предизвикувачки
'19
околности предизвикани од кризата на Ковид -19, ги продолжи а напорите за
опсто ување на алтернативните канали на финансирање за граѓаните и малите бизниси ,
обезбедува ќи на високо ниво на квалитет на услугите и корисничка грижа за клиентите ,
истовремено гриже ќи се за здрав ето на своите клиенти и вработени .
Ползува те ги придобивките на дигиталните технологии со кои располагаат
компаниите во нашата зем а и дигиталниот начин на извршување на активностите !

Финтек

Ваша Јана Никодиновска , Генерален секретар на АФД

Наша тема
Носителите на Финтек во нашата зем а – небанкарските финансиски
друштва можат да бидат поддршка на населението во кризните периоди
Неопходен е стратешки пристап , проценка на штетите и план за
поддршка за сите „второ засегнати “ економски суб екти кои во
моментот се соочуваат со ликвидносни проблеми . Фокусираната
поддршка во овие индустрии од една страна ќе придонесе за нивно
преживување во моменталниот период , амортизира ќи дополнителни
негативни економски ефекти како отпуштања , намалени давачки и сл .,
а од друга , тие во иднина ќе преставуваат клучен играч во побрзото
закрепнување економи ата .
Овде се вбро уваат небанкарските финансиски друштва кои во нашата
зем а се носители на Финтек индустри ата . Прочита те повеќе овде

Разво на Финтек и НБФИ индустри ата
Интерв у со Ма а Кадиевска - Во новиќ
Финтек индустри ата во Македони а и улогата на небанкарскиот
финансиски сектор во Северна Македони а и проекции за
натамошен раст
Во интерв у за АФД , универзитетската професорка и поранешна вице гувернерка во Народната Банка на Република Северна Македони а , г - ѓа
Ма а Кадиевска - Во новиќ говореше за движењата во Финтек секторот во
домашни и светски рамки , проекциите и движењето на регулаторната
рамка и даде сво осврт на уделот и разво от на индустри ата на небанкарските финансиски
друштва во нашата зем а . Проследете го целосното интерв у овде
Истражување од Светска Банка
Финтек иноваци а во Западен Балкан : Политики и регулаторни
импликации & можни интервенции
Светската Банка го об ави извешта от од истражувањето „ дигитални
технологии и иднина на финансиите “ чи а што цел беше да се увидат
перспективите и вли анието на Финтек индустри ата и дигиталната
трансформаци а на компаниите во регионот на Западен Балкан .
Истражувањето ги опфаќа статусот , клучните показатели , степенот на
зрелост и неопходните подобрувања во насока на разво на Финтек

индустри ата во регионот на Западен Балкан , фокусира ќи се на пристапот до финансии и
Финтек индустри ата , регулаторната средина за Финтек секторот , како и регулаторните
предизвици за разво на Финтек индустри ата во регионот . Извешта от од истражувањето
посочува и на палета на препораки и регулаторни интервенции на регионално ниво .
За повеќе информации за наодите од извешта от , испратете електронска порака на
info@afd.mk

Македонската НБФИ индустри а на панел дискуси а на WB6
Извршниот директор на финансиското друштво Тиго Фа нанс и воедно
Претседател на Асоци аци ата на финансиски друштва , Филип
Димитровски , учествуваше на онла н панел дискуси а “ Разво от на
финансиските пазари во регионот на Западен Балкан (WB6), во
организаци а на Коморскиот Инвестициски Форум Western Balkans 6.
Оваа панел дискуси а беше дел од сери ата онла н тркалезни маси кои
се фокусираат на различни сегменти и области кои се релевантни за
регионалната економска интеграци а , со цел дискуси а за гледиштата на

бизнис заедницата на зем ите од WB6, ко а понатаму ќе биде преточена во заклучоци и
предлози кои треба да бидат отсликани во Регионалната Економска Област (REA) во рамките
на повеќегодишниот акционен план на Европската комиси а . Димитровски се осврна на
состо бата на НБФИ секторот во нашата држава , а а потенцираше и потребата за конкретни
подобрувања во регионалната регулатива ко а ќе обезбеди одржливост на НБФИ
индустри ата , како што се : пристап до финансии , пристап до податоци , адаптирање на
регионалната регулатива со цел да се следи разво от на Финтек индустри ата , пристап до
платни системи и др . То исто така посочи дека потребно е регионот да ги следи и ползува
поединечните позитивни примери кои ќе придонесат кон привлекување на странски
инвеститори во зем ите од Западен Балкан .

Одблиску со членките на АФД
Интерв у со Ристе Глигоровски ,
Извршен директор на М Кеш
Македони а

Интерв у со Ѓорги Руков , Директор за
меѓународен бизнис разво во
Кредисимо

Средби и соработка
Работна средба помеѓу Асоци аци ата на Финансиски Друштва и
Министерството за финансии на Република Северна Македони а
Во уни се одржа работна средба преку конференциска врска помеѓу
АФД и Министерство за финансии на Република Северна Македони а
на ко а се направи осврт на состо бата во ко а се наоѓаат
небанкарските финансиски друштва во услови на здравственоекономската криза предизвикана од пандеми ата на Ковид-19,
предизвиците и ризиците за небанкарскиот финансиски сектор кои
доаѓаат како резултат на здравствената криза и регулаторните измени
во текот на пандеми ата и потоа, како и можностите и начини на
поддршка на финансиските друштва. Повеќе за средбата можете да
прочитате овде

Асоци аци ата на финансиски друштва на Северна Македони а на
работен состанок со Народната Банка на Република Северна
Македони а
Претставниците на АФД оствари а работен состанок со претставници
од Финтек тимот од Народната Банка на Република Северна
Македони а. Како заклучок од средбата беше потврдена подготвеност
за понатамошна соработка во насока на унапредување на Финтек
секторот како дел од националната стратеги а за Финтек.
Повеќе за средбата можете да прочитате овде
Потпишан меморандум за соработка помеѓу АЕТМ и АФД
Во насока на разво на е-тргови ата и финтек секторот во Северна
Македони а, како едни од водечките индустрии за дигитална
трансформаци а на општеството, АФД – Асоци аци ата на финансиски
друштва и АЕТМ – Асоци аци ата за е-тргови а на Македони а, склучи а
Меморандум за Соработка со ко обете Асоци ации ќе работат на
промовирање и имплементаци а на современите достигнувања во етргови ата и финтек во секо дневното живеење на граѓаните во
Северна Македони а, како и подигнување на нивото на дигитална и
финансиска писменост на населението.
Целата информаци а можете да а проследите овде
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