
Минатата 2020 година измина во знакот на
борбата со предизвиците во услови на глобална
здравствена и економска криза од пандеми�ата
на Ковид-19. Покраj предизвиците со кои се
соочуваа, небанкарските финансиски друштва ги
продолжи�а напорите за опсто�ување на
алтернативните канали на финансирање за
граѓаните и малите бизниси со ограничен
пристап до традиционалните канали на
финансирање.

Прочита�те во ова годишно издание на нашиот весник за резултатите во
работењето на небанкарскиот финансики сектор во 2020 година, како и
проспекцииите за понатамошен разво� на секторот во пост-ковид
заживувањето на нашата економи�а. Продолжуваме да работиме за
подигнување на нивото на финансиска писменост и финансиска инклузи�а
во Северна Македони�а!

Ваша, 

Јана Никодиновска, Генерален секретар на АФД
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https://www.linkedin.com/in/afd-alternative-financial-services-association-853400188/
https://www.facebook.com/AFDNorthMacedonia/
https://afd.mk/


Резултатите од истражувањето покажуваат дека 89% од сите учесници во истражувањето
сметаат дека во Северна Македони�а има потреба од Финтек. Финтек секторот во нашата зем�а
има потенци�ал да овозможи поголема и поширока достапност на финансиските услуги,

поголема конкуренци�а, како и поширок избор и придобивки за граѓаните и малите бизниси.

Прочита�те за резултатите од истражувањето во анлизата на банкарство.мк тука.

Во периодот 2015-2019 година, активата и бруто кредити на небанкарскиот финансиски сектор
растат за 4,7 пати, односно за 2,5 пати што е на�висок раст во рамки на домашниот
финансиски сектор. И покра� сѐ уште ниското учество во вкупната кредитна активност,

резултатите од истражувањето посочуваат дека небанкарските финансиски друштва имаат сѐ
поголемо значење за домашната економи�а, отсликува�ќи �а потребата за повисока
финансиска вклученост на одредени слоеви на населението и малите фирми. Прочита�те
повеќе тука.

НАША ТЕМА

ИЗВЕШТАЈ ОД ИСТРАЖУВАЊЕТО НА НАРОДНА БАНКА НА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА НА ФИНТЕК СЕКТОРОТ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА: СЕВЕРНА

МАКЕДОНИЈА ИМА ПОТРЕБА ОД ФИНТЕК
 

Во текот на септември 2020 година, со
финансиска и техничка подршка од
Европскиот фонд за техничка подршка
за Југо-Источна Европа, се спроведе
истражување за Финтек секторот во
Северна Македони�а под
покровителство и координаци�а од
страна на Народната Банка на Северна
Македони�а. 

Презентирани резултатите од Второто годишно истражување на пазарот на
небанкарски финансиски друштва на Асоци�аци�ата на Финансиски

Друштва на Северна Македони�а: ФИНАНСИСКИТЕ ДРУШТВА ВО РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА: СЕКТОР ВО ЕКСПАНЗИЈА ПРЕД КОВИД - 19 КРИЗАТА. 

https://bankarstvo.mk/%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d1%88%d1%82%d0%b0%d1%98-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b6%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%ba-%d1%81/?fbclid=IwAR0pqaANGxcituxzEJ2xiOUib2uB72AYOfJLV5xdelU8nH_yj_KLNFbpIHU
https://afd.mk/2020/12/04/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d0%b4-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be/


Во интерву 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 незините членки од
првиот ден од основањето се залагаат и промовираат и
затоа, во своите деловни операции, одговорноста останува
приоритет. Прочита�те го целото интерв�у тука.

Според статистиката на Народната банка на Северна Македони�а, на кра�от 2020 година
вкупните средства на небанкарските финансиски друштва се околу 5 мили�арди денари.

Кредитирањето на населението бележи раст од 24,3% и покра� ефектите на Ковид. Северна
Македони�а мора да се вклучи на новото дигитално време и мора да ги искористи предностите
коишто ги нуди современата технологи�а. Потребна е Стратеги�а за разво� на финтек
индустри�ата во Република Северна Македони�а – укажува Ма�а Кадиевска Во�новиќ. Прочита�те
повеќе тука.

АНАЛИЗА НА ФИНТЕК И НБФИ СЕКТОРОТ ВО 2020

ИНТЕРВЈУ СО МАЈА КАДИЕВСКА ВОЈНОВИЌ, ФИНАНСИСКИ ЕКСПЕРТ И
ПОРАНЕШЕН ВИЦЕ ГУВЕРНЕР НА НБРМ: Потребна е Стратеги�а за разво� на

финтек индустри�ата во Република Северна Македони�а

АФД ВО МЕДИУМИТЕ

Интерв�у со Јана Никодиновска, Генерален секретар на АФД за biznisvesti.mk:

Одговорното кредитирање и финансиската инклузи�а остануваат врвни
приоритети за небанкарските финансиски друштва

https://afd.mk/2020/10/02/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%98%d1%83-%d1%81%d0%be-%d1%98%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0/
https://afd.mk/2021/05/06/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%98%d1%83-%d1%81%d0%be-%d0%bc%d0%b0%d1%98%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d1%98%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%9c-%d1%84/


СРЕДБИ И СОРАБОТКА
 

АФД на работен состанок со Заменик Претседателот на Владата на Република
Северна Македони�а задолжен за економски прашања, координаци�а со

економски ресори и инвестиции, Фатмир Битиќи
 

Во октомври 2020 година, претставници на АФД предводени од Претседателот на
Асоци�аци�ата, Филип Димитровски, оствари�а состанок со Заменик Претседателот на Владата
на Република Северна Македони�а задолжен за економски прашања, координаци�а со
економски ресори и инвестиции, Фатмир Битиќи. Прочита�те повеќе

АФД на работен состанок со гувернерката Анита Ангеловска-Бежоска и дел
од стручниот тим на Народната банка на Северна Македони�а -

Националната стратеги�а за поддршка на разво�от на финтек-секторот ќе го
трасира патот за забрзување на дигитализаци�ата и примената на

на�новите технолошки достигнувања во финансиите
 

Меѓу другото, состанокот имаше за цел информирање и дискуси�а за новите технологии кои
овие финансиски институции ги применуваат, како и за предизвиците со кои тие се соочуваат
како понови учесници во финансискиот екосистем.

Во разговорот беше посочено дека брзиот раст на алтернативното финансирање надвор од
традиционалните канали, �асно укажува дека постои потреба за зголемување на степенот на
финансиска интермеди�аци�а во домашната економи�а. Притоа беше нагласено дека дел од
финансиските друштва користат дигитални канали и нови бизнис модели. Прочита�те повеќе

Во рамките на активностите од процесот
на подготовка на Националната
стратеги�а за поддршка на разво�от на
финтек-секторот, гувернерката Анита
Ангеловска-Бежоска и дел од стручниот
тим на Народната банка одржа работна
средба со претставници на
Асоци�аци�ата на финансиските
друштва. 

Интерв�у со Филомена Пљаковска-

Аспровска, Претседател на
Управниот одбор и Главен

Извршен Директор на КаСис АД
Скоп�е 

https://afd.mk/2020/10/19/afd-sostanok-vicepremierzaekonomskiprasanja/
https://afd.mk/2021/05/06/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d1%80%d1%88%d0%ba%d0%b0/
https://afd.mk/2021/04/13/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%98%d1%83-%d1%81%d0%be-%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%99%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be/
https://afd.mk/2021/04/13/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%98%d1%83-%d1%81%d0%be-%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%99%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be/


Подготвува: Асоци�аци�а на Финансиски Друштва на Северна Македони�а. 

Сите права се задржани. Скоп�е, Јуни 2021 г. 

Интерв�у со Филип Димитровски,

Извршен директор на Тиго Фа�нанс и
претседател на АФД

Финансиското друштво Креди Јес се приклучи кон Асоци�аци�ата на
финансиски друштва во април годинава. АФД му посакува топло
добродо�де на финансиското друштво Креди Јес. Кои се Креди Јес,

прочита�те тука.

ОДБЛИСКУ СО ЧЛЕНКИТЕ НА АФД

https://afd.mk/2021/04/11/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%98%d1%83-%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%bf-%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d1%80%d1%88%d0%b5%d0%bd-%d0%b4/
https://afd.mk/2021/04/14/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b4%d1%80%d1%83%d1%88%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8-%d1%98%d0%b5%d1%81-%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8/

