
Асоцијација на 

финансиски друштва 
на Северна Македонија



Да се создаде одговорна пракса, со

цел долгорочна соработка и

позитивна оценка од страна на

потрошувачите и институциите за

регулирање на пазарот, истовремено

објаснувајќи ги на пошироката

јавност различните можности што

може да ги обезбедат финансиските

друштва кои користат FinTech за
развој на поединци и на општеството

како целина.

НАШАТА МИСИЈА



 Подигнување на јавната свест за FinTech 
компаниите и нивните можности

 Соработка со законодавните и надзорните 
органи

 Истражување на пазарот на индустријата и 

мерки против не-фер комерцијални практики

НАШИТЕ ЦЕЛИ

 Промовирање квалитет на услугите преку имплементација на 
стандардите за најдобри практики во секојдневното работење на 

членовите

 Подобрување на целокупната транспарентност на финансиската 
индустрија



ГОДИШНО ИСТРАЖУВАЊЕ 

НА ПАЗАРОТ НА 

ФИНАНСИСКИ ДРУШТВА



ЗА ИСТРАЖУВАЊЕТО



Маја Кадиевска -

Војновиќ

- Финансиски експерт

- Поранешен вицегувернер задолжен за Секторот на 

операции на финансиски пазари и платни системи

- Предавач на Универзитетот Американ Колеџ Скопје

ПОДГОТОВКА И
РЕАЛИЗАЦИЈА



I 
Деск 

истражување

Анализа на аспекти:
• Структура на вкупни средства на финансискиот сектор 

• Удел на НБФИ на пазарот на кредити – фокус на 

финансиски друштва

• Сопственичка структура и број на нови финансиски 

друштва

• Лидери на FinTech-от во кредитирањето 

• Раст на кредитирање на финансиски друштва –

придонес кон финансиската интермедијација и 

поголема финансиска инклузија

• Зголемен удел во пазарот на потрошувачки кредити –

комплементарни на традиционалните кредитори

• Растот на кредитирањето – следено со раст на изворите 

на финансирање и капитализираноста  

• Ефектот на Ковид-19 кризата врз финансиските друштва

Извори на податоци: официјални податоци од НБРСМ и Централен Регистар 



II 
Истражување 

на пазарот

Online 

прашалник

Големина на примерок: 29 регистрирани финансиски 

друштва (26 активни)

Дизајн на примерок:

Прашалник дистрибуиран до највисок менаџмент, исклучиво 

помеѓу чинители од индустријата на небанкарски 

финансиски друштва

Временска рамка: 16 – 30 октомври 2020 г.

Број на прашања: 47 прашања

Категории на прашања:

- Податоци за индустријата

- Бизнис клима и предвидувања

- Национална економија: предвидувања за 

претприемачкото опкружување во Северна 

Македонија 

- Финтек индустрија



АНАЛИЗА НА

РЕЗУЛТАТИТЕ





• Генерални факти

• Деск истражување
• Раст на актива и кредитирање на приватен сектор

• Ковид-19 ефекти

• Истражување на пазарот – Прашалник

• Заклучоци 

• Препораки

Содржина



Генерални факти 

• Најмлад сегмент од финансискиот систем (закон во 2010 година)

• Министерство за финансии - регулатор

• Вкупен број на деловни субјекти - 27 со крај на 2019 (тековно оперативни 26)

• Вработени околу 1000 лица претежно млади (маса на плати 2,5 мил. евра во 2019 г.)

• Придонес за економијата од околу 13 мил. евра во 2019 г. (придонес во буџет 2,3 
мил. Евра)

• Дозволени активности со закон:

• Кредитирање 

• Факториниг

• Издавање кредитни картички

• Издавање на гаранции 



Деск
истражување



Банки

85.8%

Останати финасиски 

институции

14.2%

2015 ГОДИНА

Банки

81.4%

Останати финасиски 

институции

18.6%

2019 ГОДИНА

(ЗПФ* со 11.2%)

Учество во актива на финансиски систем 
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Брокерски куќи

Друштва за застапување во 

осигурување

Друштва за управување со 

инвестициски фондови

Друштва за управување со 

пензиски фондови

Осигурителни брокерски 

друштва 

Доброволни пензиски 

фондови

Штедилници

Финансиски друштва

Лизинг друштва

Друштва за осигурување -

живот

Инвестициски фондови 

Друштва за осигурување -

неживот

(ЗПФ со 8,1%)

*ЗПФ – задолжителни пензиски фондови 





Генерални факти – лидери на FinTech во 
кредитирањето 
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➢ Кредитирањето е основна дејност кај 

повеќето финансиски друштва (86,8% од вк. 

побарувања во 2019г.)

➢ Дел од финансиските друштва користат 

дигитални канали и применуваат нови бизнис 

модели за да допрат до населението и 

фирмите. 

➢ Користењето на онлајн платформи за 

одобрување на кредити претставува новина 

во домашната економија.

➢ Именувањето на дел од финансиските 

друштва како лидери на финтек 

индустријата во домашната економија е 

сосема оправдано. 



➢ Вкупните средства на финансиските друштва 
бележат највисок раст во рамки на финанскискиот 
сектор во последните четири години (за 4,7 пати)

➢ Учеството во вк. актива на финансискиот сектор 
достига 0,6% во 2019г. 

Раст на актива – највисок во рамки на 
финансиски сектор  
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➢ Се зголемува нивното значење во рамки на 
небанкарските финансиски институции 
(НБФИ) кои се присутни на кредитниот пазар
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Раст на кредити на приватниот сектор -
придонес кон финансиска интермедијација

Бруто кредити на приватен сектор 

Банки
Штедилни

ци

Лизинг 

друштва

Финансиски 

друштва
НБФИ

Вкупно                   

(Банки и 

НБФИ)

во милиони евра (по курс 61.5)

2015 4,457 37 74 30 140 4,597

2016 4,517 35 66 32 133 4,650

2017 4,786 29 78 45 152 4,938

2018 5,138 30 102 58 190 5,328

2019 5,467 31 114 74 220 5,687

% учество во вкупни кредити (банки +НБФИ)

2015 97.0 0.8 1.6 0.7 3.0 100

2016 97.1 0.7 1.4 0.7 2.9 100

2017 96.9 0.6 1.6 0.9 3.1 100

2018 96.4 0.6 1.9 1.1 3.6 100

2019 96.1 0.5 2.0 1.3 3.9 100

годишна промена во %

2016 1.4 -4.5 -10.3 8.6 -4.7 1.2

2017 6.0 -16.9 18.2 37.4 13.7 6.2

2018 7.4 4.2 30.2 31.0 25.5 7.9

2019 6.4 2.1 12.7 27.3 15.5 6.7

кумулативна промена (од 2015 до 2019 година) 

раст на актива во 

% 22.7 -15.6 55.6 149.0 57.0 23.7
промена на 

учество (во 

процентни 

проени) -0.8 -0.3 0.4 0.7 0.8 0.0

➢ Во последните четири години, 
кредитирањето на приватниот 
сектор (население и фирми) од 
страна на финансиските друштва 
бележи највисок раст (за 2,5 пати).

➢ Нивното учество на кредитниот 
пазар достигна 1,3% од вкупната 
состојба на бруто кредити (банки 
плус НБФИ).

➢ Кредитите на финансиските 
друштва достигнаа 0,7% од БДП во 
2019г. (0,3% од БДП во 2015г.).



➢ 76% од вредноста на активните кредитни договори 
се на физички лица; но, трикратно е зголемено 
кредитирањето на мали фирми (во однос на 
2015г.)

➢ Генерално, кредитите се краткорочни и во 
денари, а просечна вредност на договорите за 
физичките лица во 2019г. е околу 260 евра (во 
денарска противвредност)

Раст на кредитите на приватниот сектор -
придонес кон финансиската инклузија
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Раст на кредитите на приватниот сектор -
придонес кон финансиската инклузија

➢ Од околу 14.400 клиенти физички лица во 
2015г. на околу 100.000 во 2019г.

➢ Правни лица (од 538 во 2015г. на 686 во 
2019г.)
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Раст на кредити на физички лица – пазар на 
потрошувачки кредити

➢ Финансиските друштва земаат значаен 
дел од пазарот на потрошувачки кредити.

➢ Во 2019г. нивното учество достигна 3,6% во 
вкупни потрошувачки кредити.

➢ Учеството на банките и на штедилниците 
на овој пазарен сегмент се намалува. 



Ковид-19 ефекти



Ковид -19 антикризни мерки
за клиентите на финансиските друштва

Финансиските друштва, односно нивните клиенти, беа опфатени со вториот пакет на 
антикризни мерки на Владата:

➢ За физичките лица  - намалување на месечните ануитети за најмалку 70% (40,6% од 
физички лица ги прифатија);

➢ Во овој период, финансиските друштва не смееја да пресметуваат и наплатуваат 
надоместоци, трошоци, провизии и/или казнени камати (како кај банките); 

➢ За правните лица – да ги олеснат условите од договорите, врз основа на барање од 
правното лице (6,8% од правни лица ги прифатија). 

➢Дополнително, финансиските друштва беа обврзани согласно уредбата со законска 
сила, при издавањето на нови кредити за време на вонредната состојба и 90 дена по 
истекот на истата, трошоците кои не се вклучени во пресметката на годишната стапка на 
вкупни трошоци да бидат ограничени на 30%. 



БИЛАНС НА ФИНАНСИСКИ ДРУШТВА (ОФИ 
СТАТИСТИКА) во милиони денари 

2019
март 
2020 

јуни 
2020 

март 2020 -
дек.2019

јуни 2020 -
март 2020

јуни 2020 
- дек. 
2019 

ВАЛУТИ И ДЕПОЗИТИ 302 271 295 -31 24 -6

КРЕДИТИ 3826 4112 3843 286 -269 17

Останати нефинансиски институции (фирми) 1028 1017 1031 -11 14 3

Други резиденти (население) 2793 3078 2795 284 -283 1

АКЦИИ И ОСТАНАТ СОПСТВЕНИЧКИ КАПИТАЛ 2 2 11 0 10 10

ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА 146 146 126 0 -21 -20

НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 138 133 130 -4 -4 -8

ВКУПНИ СРЕДСТВА 4413 4665 4405 252 -260 -8

КРЕДИТИ 1928 1978 1917 50 -61 -11

Останати депозитни институции 77 73 54 -4 -18 -23

Останати финансиски институции 0 0 5 0 5 5

Останати нефинансиски институции 216 262 217 46 -45 0

Други резиденти 707 675 682 -32 7 -25

Нерезиденти 927 968 959 41 -9 32

ОСТАНАТИ ОБВРСКИ 1109 1234 1145 124 -89 36

КАПИТАЛНИ СМЕТКИ 1376 1453 1343 78 -110 -33

Сопственички вложувања 934 1013 1012 79 -1 78

Задржана добивка 89 121 175 32 54 86

Добивка од тековна година 112 79 -109 -33 -187 -220

Општа и посебна резерва 241 242 264 1 23 24

Вредносни прилагодувања 0 0 0 0 0 0

ВКУПНИ ОБВРСКИ 4413 4665 4405 252 -260 -8

Негативен ефект од мерките брз 
билансот на финансиските друштва:

➢ Намалено кредитирање на 
население и

➢ Виска загуба во Кв.2 2020 година. 

Ефекти од Ковид-19 мерките 



Истражување на 
пазарот 
- прашалник



Податоци за индустријата

➢ Најголем дел 
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Финтек индустрија
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СОРАБОТКА СО ЗАСЕГНАТИ СТРАНИ:

Законодавецот и регулаторните институции се отворени за дијалог, консултација и соработка со …

Законодавецот и регулаторните институции ги вклучуваат претставниците на финтек индустријата во …

РЕГУЛАТОРНА РАМКА

Регулативата за Финтек индустријата е предвидлива и стабилна на долг рок

Регулативата за Финтек индустријата e адекватна и разумна

Креаторите на регулативата за Финтек индустријата секогаш ја почитуваат подготвеноста на индустријата …

Регулативата за Финтек индустријата е регионално хармонизирана во сите Балкански држави

Регулативата за Финтек индустријата треба регионално да се хармонизира со ЕУ

Регулативата за Финтек индустријата во земјата го подржува развојот на финтек индустријата …

Регулативата за Финтек индустријата во земјата е остра кон компаниите кои не работат во согласност со …

СОРАБОТКА СО БАНКАРСКИ СЕКТОР

Финтек индустријата и традиционалниот финансиски сектор (банки) се остра конкуренција

Двата сектори соработуваат кога станува збор за за транспарентност и развој на целиот финансиски …

Финтек индустријата е далеку посилна во обезбедувањето на финансиска инклузија и пристап до …

Финтек индустријата во нашата земја има многу поостра регулатива отколку традиционалниот финансиски …

Финтек индустријата ќе биде “новата нормала”, бидејќи традиционалниот финансиски сектор сѐ повеќе и …

РЕПУТАЦИЈА НА ИНДУСТРИЈАТА (САМО-ЕВАЛУАЦИЈА)

Репутацијата и имиџот на Финтек индустријата во нашата земја може да биде подобра

Репутацијата и имиџот на Финтек индустријата во нашата земја е одлична

Репутацијата и имиџот на Финтек индустријата во нашата земја е лоша (во однос на регулаторот)

Репутацијата и имиџот на Финтек индустријата во нашата земја е лоша (во однос на населението/клиентите)
Пондерирана средна ОЦЕНКА 
(од скала од 1- најлоша, до 5- најдобра)

Финтек индустрија

III



Соработка со засегнати страни,
ниска
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Регулатива
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Дистрибуција на одговори во %

Креаторите на регулативата за Финтек индустријата 
секогаш ја почитуваат подготвеноста на индустријата 
да се адаптира и усогласи со новите норми со давање 
на транзициски период за адаптација кога е потребно

Регулативата за Финтек индустријата во земјата го подржува 
развојот на финтек индустријата обезбедувајќи клима за 

иновации на продуктите и услугите (sandbox tools, 
флексибилна регулатива)
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Дистрибуција на одговори во %

Регулативата спречува “сива зона”
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Дистрибуција на одговори во % III

Соработка со банки, ниска



П: Финтек 
индустријата ќе биде 
“новата нормала”, 
бидејќи 
традиционалниот 
финансиски сектор 
сѐ повеќе и повеќе ќе 
ги користи 
можностите на 
финтек услугите со 
цел да им се 
приближат поблиску 
до клиентите
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Дистрибуција на одговори во % III
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Долгорочната политика на државата за целиот финансиски сектор 

Конструктивна соработка со Законодавецот и регулаторните институции

Регулатива на индустријата

Идни предизвици 

Дистрибуција на одговори во % III



Заклучок и оцени 



Во последните неколку 
години, брзиот раст на 
алтернативното 
кредитирање надвор од 
традиционалните канали 
јасно укажува дека постои 
потреба за зголемување на 
степенот на финансиска 
интермедијација во 
домашната економија. 
Ваквата улога ја преземаат 
финансиките друштва, кои 
се комплементарни на 
традиционалните 
кредитори, банките и 
штедилниците.

Користењето на современите 
достигнувања во 
технологијата, односно на 
дигиталните канали и нови 
бизнис модели од страна на 
голем дел од финансиски 
друштва преставува новина 
во домашната економија. 
Именувањето на дел од 
финансиските друштва како 
лидери на финтек 
индустријата во домашната 
економија е сосема 
оправдано.

Овој млад и брзорастечки 
сектор е погоден од кризата 
со Ковид-19. Негативните 
ефекти од кризата, како и 
строгата регулатива во текот 
на вонредната состојба и по 
неа, условија значајно 
нарушување на билансите на 
финансиските друштва.

Заклучоци

За наредните дванаесет 
месеци, очекувањата на 
финансиските друштва се 
дека тие ќе имаат значајна 
улога во подобрување на 
купувачката моќ на 
населението како начин за 
заздравување на 
економијата.



Финансиските друштва 
најниско ја оценуваат:

✓Вклученоста на финтек индустријата 
во создавањето на нова регулатива 
којашто е значајна за секторот;
✓Отворноста на законодавецот и 
регулаторите за дијалог, консултации и 
соработка;
✓Регулативата за финтек индустријата, 
којашто не е предвидлива и стабилна 
на долг рок;
✓Сработка со банкарскиот сектор, 
кога станува збор за транспарентост и 
развојот на целиот финансиски сектор; 
и 
✓Хармонизацијата на финтек 
регулативата со сите Балкански земји.

Релативно ниски оцени 
(малку на просечната 
оценка од 2,5) имаат:

✓Репутацијата на секторот пред 
регулаторот и населението;
✓Регулативата за финтек идустријата 
(во однос дали е адекватна и 
разума, и дали обезбедува клима за 
иновации); и
✓Почитувањето од страна на 
регулаторот за подготвеноста на 
индустријата да се адаптира на 
новите норми преку давање на 
транзициски период. 

Највисоки оцени 
финансиските друштва 
дале за:

✓Репутацијата и имиџот на финтек 
индустријата може да бидат 
подобри;
✓Финтек индустријата ќе биде 
новата нормала (во овој контекст 
прифатена и од страна на банките);
✓Финтек идустријата обезбедува 
посилна финсиска вклученост на 
населението отколку банките; 
✓Регулативата на финтек 
индустријата е остра за компаниите 
кои не работат во согласност со 
законот, што е позитивно и спречува 

постоење на сива зона; и
✓Дека треба да има повисока 
хармонизацијата на домашната 
регулатива со онаа од ЕУ. 

Оцени



Препораки



I. Соработка со релевантните државни органи 
и институции и регулативата 

Подобрување на соработка помеѓу финансиските друштва и државните органи и институции со 
цел утврдување на заедничките цели. 

Директна инволвираност на финансиските друштва при носење на регулатива за развој на 
финтек индустријата во Република Северна Македонија на долг рок. 

Потребен е еднаков регулаторен третман на сите учесници на кредитниот пазар.

Изедначување на даночниот третман на сите учесници на финансискиот пазар

Финансиските друштва треба да се вклучат во новиот Закон за платежни услуги и платни 
системи.

Треба да се овозможи брз пристап до информации коишто ќе ја засилат оценката на кредитниот 
ризик којшто го преземаат финансиските друштва. 
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1. Потребни се заеднички напори и континуирана соработка во рамки на 

индустријата.

2. Финтек индустријата ќе биде НОВАТА НОРМАЛА:

✓ Поставувањето на долгорочна политика за развој на финтек индустријата во 

Република Северна Македонија

✓ Истакнување на нејзиното значење за финансиската инклузија може да помогне 

во подигање на свесноста на населението. 

✓ Работењето на финтек компаниите ја зголемува конкуренцијата и поттикнува 

иновации во рамките на традиционалните даватели на финансиски услуги. 

II. Зголемување на репутацијата и имиџот на 
финтек индустријата 



ВИ БЛАГОДАРИМЕ!


