ЕКОНОМИЈА
ЕКОНОМИЈА
СО ПРОГРАМАТА НА МАКЕДОНСКАТА РАЗВОЈНА ФОНДАЦИЈА
СТАРТУВА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈАТА НА ФИНАНСИСКИТЕ УСЛУГИ

П

охрабруваме банките за поголеми пласмани надвор од
Скопје", вели Клековски.
Од Развојната фондација
за 2006 година најавуваат уште многу вакви проекти со
што ќе се мобилизираат локалните ресурси, а со тоа ќе
се намалат разликите меѓу
Скопје и другите градови во
Македонија.
Македонската развојна
фондација за претпријатија
минатата година, преку својата програма за финансиски
услуги, пласирала заеми во
износ од 3.558.041 евра кон
626 корисници. Од нив, 62 се
мали претпријатија кои ко-

ретприемачите од внатрешноста веќе нема да
мораат да доаѓаат во
главниот град за да поднесуваат барања за кредит. Со
програмата на Македонската
развојна фондација (МРФП)
малите и средните претпријатија ќе можат да се задолжуваат и кај филијалите, во
своите градови.
"Со тоа и овој центар на
моќ ќе почне да се децентрализира и да се одлучува
во мали филијали, и во некои
банки како Тутунска, Стопанска, Прокредит, кои веќе го
имаат почнато процесот да
одобруваат кредити до 30.000

КРЕДИТИРАЊЕТО ОД
СКОПЈЕ СЕ СЕЛИ НА

ЛОКАЛНО НИВО
Пишува:
Арсен КОЛЕВСКИ
евра во своите филијали низ
Македонија", вели Сашо Клековски од Македонскиот центар за меѓународна соработка, во чии рамки работи и
МРФП.
Во Фондацијата сметаат
дека децентрализацијата на
финансиските услуги е многу
важна, зашто најголем дел од
кредитите им се даваат на
граѓани и на компании во
Скопје и тоа мора да се промени.

ХАРМОНИЗИРАН
РАЗВОЈ
"Секако дека за кредитите
од 3 или од 5 милиони евра и
натаму ќе се одлучува во
Скопје, но за микро и за малите кредити одлучувањето
мора да се префрли во местото на живеење на кредитобарателите. Со овој чекор
сметаме дека конечно ќе се
намали јазот на користење
на кредити од Скопје во спо-

редба со сите други градови
во земјава, со што ќе се постигне похармонизиран развој. Затоа е охрабрувачки
фактот дека веќе дел од домашните банки одлучувањето за кредитирањето им го
пренеле на нивните локални
раководители. А токму так-

виот процес ќе придонесе да
се намалат регионалните развојни разлики во земјава. Покрај ова, ние ги поттикнуваме,
им даваме обука на банкарските службеници надвор од
Скопје, зашто мора да има
обучени луѓе и низ системот
на дистрибуција на кредит ги

Претприемачите од внатрешноста
веќе нема да мораат по кредит да доаѓаат во главниот град. Со програмата
на Македонската развојна фондација
(МРФП) малите и средните претпријатија ќе можат да се задолжуваат и кај
филијалите, во своите градови. Со тоа
и овој центар на моќ ќе почне да се децентрализира и да се одлучува во мали филијали, и во некои банки како Тутунска, Стопанска, Прокредит, кои веќе го имаат почнато процесот да одобруваат кредити до 30.000 евра во
своите филијали низ Македонија.
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ГАРАНТЕН ФОНД
Целта на гарантниот фонд
е да ги охрабри финансиските институции да пласираат кредити на можни корисници, чии бизниси се лоцирани во поранешните
кризни региони, како и за
покривање на ризикот за
пласирање на кредити на
можни корисници кои имаат недостаток на обезбедување.
ристеле заеми до 70.000 евра, а останатите се микропретприемачи. Гарантниот
фонд на МФРП во 2005 година го користеле три претпријатија, со средства во износ од 90.500 евра. Во иднина треба да се стави поголем
фокус на кредитирањето на
малите рурални општини.
Овие податоци се наведени
во извештајот за минатогодишното работење на МРФП,
што минатата седмица го
презентираа раководствата
на Фондацијата и на Македонскиот центар за меѓународна соработка. Спо ред

ПРОЕКТИ

структурата на исплатени
заеми, најголем дел од средствата се доделени за поддршка на земјоделството. Најмногу заеми се исплатени во

скопскиот регион, по кој следуваат битолскиот и велешкиот. Најголеми корисници
на овие заеми се жените, со
62 отсто.

МРФП смета дека во иднина треба да се стави поголем
фокус на кредитирањето на
малите рурални општини, со
оглед на тоа што сега концентрацијата на најголемиот
дел од кредитите е во скопскиот регион со 25 отсто, информира Татјана Лазаревска
од раководството на МРФП.
"Оваа Фондација годинава
располага со 2,69 милиони
евра за заеми и со 500.000 евра за гарантен фонд. Ќе продолжи и финансиската поддршка на проекти со грантови, со 260.000 евра", најави
Лазаревска.
Македонскиот центар за
меѓународна соработка, кој
раководи со МФРП, во 2005
година поддржал 131 проект,
за кои се потрошиле повеќе
од два милиона евра. Проектите на МЦМС опфаќале
активности, пред сè, во подобрувањето на водоснабдувањето во повеќе општини, образованието кај Ромите, зајакнувањето на граѓанските организации. За проек-
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тите од водоснабдувањето
МЦМС имала расходи во износ од 29 милиони денари,
во образованието 15 милиони денари, за граѓанско општество 35 милиони денари и
за меѓународни и меѓусекторски проекти 30 милиони
денари.
"Иако немаме законска обврска да го презентираме извештајот, тоа го правиме за
да воспоставиме пример за
транспарентно работење и
вакво однесување на институциите и личностите кои имаат вакви обврски", рече на презентацијата Сашо Клековски.
Годинава МЦМС планира
да спроведе 92 проекта, со
буџет од 118 милиони денари. Приоритет за организацијата ќе бидат проекти за
намалување на корупцијата,
сиромаштијата и невработеноста, со посебен акцент на
поттикнување на локалниот
развој на заедниците и на изготвување програми за развој на граѓанското општество
и стратегија за соработка на
Владата со граѓанските организации.

