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Третиот квартал од 2020 година, како и минатиот, продолжува во знакот на
соочување со предизвиците во услови на глобална здравствена и економска
криза од пандеми�ата на Ковид-19.

Со фокус на одговорно кредитирање, небанкарските финансиски друштва ги
продолжуваат напорите за опсто�ување на алтернативните канали на
финансирање за граѓаните и малите бизниси, кои остануваат како поддршка
на населението да го надмине ово� кризен период.

Прочита�те во ова издание на нашиот весник за вли�анието на небанкарскиот финансиски
сектор во македонската економи�а!

Ваша,

Јана Никодиновска, Генерален секретар на АФД

Анализа на небанкарскиот финансиски сектор во Северна
Македони�а
Анализите кои се прават во рамките на АФД, покажуваат дека
НБФИ на годишна основа, сметано за 2019 година, имаат
економско вли�ание од околу 804 милиони денари.
Дополнително, придонесот на НБФИ во државната каса
изнесува околу 138 милиони денари на годишна основа (2019
г.). Индустри�ата на небанкарските финансиски друштва
вработува околу 1.000 луѓе, претежно млад кадар, а
годишните трошоци за вработени во оваа индустри�а,
изнесуваат околу 245 милиони денари. Проследете �а
целосната информаци�а овде>>>

Наша тема
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https://www.facebook.com/AFDNorthMacedonia/
https://www.linkedin.com/in/afd-alternative-financial-services-association-853400188/
https://afd.mk/2020/08/25/analizananbfi/
http://www.afd.mk/
http://www.afd.mk/


Интерв�у со Филип Димитровски,

Претседател на АФД за pari.com.mk

Во интерв�у за pari.com.mk,

Претстедателот на АФД, Филип
Димитровски говореше за разво�от на
Финтек индустри�ата во нашата зем�а,

не�зиното вли�ание врз економи�ата, како
и вли�анието на пандеми�ата врз
операциите на небанкарските финансиски
друштва во нашата зем�а. То� потенцираше
дека пандеми�а и претсто�ната економска
состо�ба ќе вли�ае на финансиските
капацитети на македонското општество и
оттука, клучно е сите засегнати страни да
ги препознаат можностите, но и ризиците 

 во овие околности. Проследете го
целосното интерв�у овде

Интерв�у со Јана Никодиновска, Генерален
секретар на АФД
Одговорното кредитирање и финансиската
инклузи�а остануваат врвни приоритети за
небанкарските финансиски друштва

Во интерв�у за biznisvesti.mk, Генералниот
секретар на АФД, Јана Никодиновска,

потенцираше дека посебен акцент низ
целокупната еволуци�а на финансискиот
систем на иднината, особено пост-Ковид  е
одговорноста на чинителите. Тоа е нешто за
што АФД и не�зините членки од првиот ден од
основањето се залагаат и промовираат и
затоа, во своите деловни операции,

одговорноста останува приоритет. Сега, како
никогаш досега е важно градењето на
партнерство и доверба со клиентите, каде што
сега испливува на површина фокусот ко�што го
имаат финтек компаниите – а тоа е целосна
прилагодливост и фокусираност кон клиентот
и неговите потреби.  Прочита�те го целото
интерв�у овде

АФД во медиумите

Одблиску со членките на АФД

Интерв�у со Никола Јошевски,

Генерален директор на СН Финансии

https://pari.com.mk/intervju-filip-dimitrovski-afd/
https://www.biznisvesti.mk/intervju-so-jana-nikodinovska-generalen-sekretar-na-afd-odgovornoto-kreditirane-i-finansiskata-inkluzija-ostanuvaat-vrvni-prioriteti-za-nebankarskite-finansiski-drushtva/
https://afd.mk/2020/08/12/%d0%be%d0%b4%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%81%d0%ba%d1%83-%d1%81%d0%be-%d1%87%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d1%84%d0%b4-%d1%81%d0%bd-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8/


МАСИТ и АФД потпишаа Меморандум за
соработка
Со цел промоци�а и разво� на ИКТ и финтек
индустри�ата во Република Северна Македони�а,

подобрување на квалитетот на финтек услугите,

како и подигање на �авната свест на населението
за финансиските услуги, АФД Асоци�аци�а на
Финансиски Друштва и Стопанската комора за
информатички и комуникациски технологии –

МАСИТ, потпишаа Меморандум за соработка, во 

Средба помеѓу Асоци�аци�ата на финансиски друштва и тимот за
финансиска писменост при Народната Банка и Министерство за
Финансии
На почетокот на август, претставници на АФД предводени од генералниот
секретар на Асоци�аци�ата, Јана Никодиновска, оствари�а работна средба со
претставници од тимот за финансиска писменост од Народната Банка и
Министерството за Финансии на Република Северна Македони�а. Како
заклучок од средбата беше потврдена подготвеноста за соработка, во
насока на унапредување на финансиската писменост во рамките на
Националната стратеги�а за финансиска едукаци�а и финансиска инклузи�а
на населението, чии носители ќе бидат регулаторните органи, со поддршка
и придонес од страна на соодветните чинители во финансискиот сектор. 

Прочита�те повеќе овде

Подготвува: Асоци�аци�а  на Финансиски Друштва на Северна Македони�а. Сите права задржани. Скоп�е, октомври
2020 г. 

Средби и соработка

ко� се поставени основите на идната заедничка соработка. Двете страни се сложи�а за
реализаци�а на заеднички активности и проекти кон унапредување на дигиталната и
финансиската писменост на граѓаните

https://afd.mk/2020/08/06/%d0%b0%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d1%80%d1%83%d1%88%d1%82%d0%b2%d0%b0/

