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ЕКОНОМИЈА

Пишува:  
Арсен КОЛЕВСКИ

СО ПРОГРАМАТА НА МАКЕДОНСКАТА РАЗВОЈНА ФОНДАЦИЈА 
СТАРТУВА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈАТА НА ФИНАНСИСКИТЕ УСЛУГИ

ЕКОНОМИЈА

КРЕДИТИРАЊЕТО ОД 
СКОПЈЕ СЕ СЕ ЛИ НА 

ЛОКАЛНО НИВО

Претприемачите од внат-
решноста веќе не ма да 
мораат да доа ѓаат во 

главниот град за да под не-
суваат барања за кре дит. Со 
програмата на Маке донската 
развојна фондација (МРФП) 
малите и средните претпри-
јатија ќе можат да се задол-
жуваат и кај фили ја ли те, во 
своите градови. 

"Со тоа и овој центар на 
моќ ќе почне да се децен-
трализира и да се одлучува 
во мали филијали, и во некои 
банки како Тутунска, Сто пан-
ска, Прокредит, кои веќе го 
имаат почнато процесот да 
одоб руваат кредити до 30.000 

Претприемачите од внатрешноста 
веќе нема да мораат по кредит да доа-
ѓаат во главниот град. Со програмата 
на Македонската развојна фондација 
(МРФП) малите и средните претпри ја-
тија ќе можат да се задолжуваат и кај 
филијалите, во своите градови. Со тоа 
и овој центар на моќ ќе почне да се де-
централизира и да се одлучува во ма-
ли филијали, и во некои банки како Ту-
тунска, Стопанска, Прокредит, кои ве-
ќе го имаат почнато процесот да одо-
бру ваат кредити до 30.000 евра во 
свои те филијали низ Македонија.

евра во своите филијали низ 
Македонија", вели Сашо Кле-
ковски од Македонскиот цен-
тар за меѓународна сора бот-
ка, 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 
Ско пје и тоа мора да се про-
мени. 

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 ма-
лите кредити одлучувањето 
мора да се префрли во мес-
тото на живеење на креди-
тобарателите. Со овој чекор 
сметаме дека конечно ќе се 
намали јазот на користење 
на кредити од Скопје во спо-

охрабруваме банките за по-
големи пласмани надвор од 
Скопје", вели Клековски. 

Од Развојната фондација 
за 2006 година најавуваат уш-
те многу вакви проекти со 
што ќе се мобилизираат ло-
калните ресурси, а со тоа ќе 
се намалат разликите меѓу 
Скопје и другите градови во 
Македонија. 

Македонската развојна 
фондација за претпријатија 
ми натата година, преку сво-
јата програма за финансиски 
услуги, пласирала заеми во 
износ од 3.558.041 евра кон 
626 корисници. Од нив, 62 се 
мали претпријатија кои ко-

ристеле заеми до 70.000 ев-
ра, а останатите се микро-
претприемачи. Гарантниот 
фонд на МФРП во 2005 го ди-
на го користеле три прет-
пријатија, со средства во из-
нос од 90.500 евра. Во ид ни-
на треба да се стави поголем 
фокус на кредитирањето на 
малите рурални општини. 
Овие податоци се наведени 
во извештајот за минато го-
дишното работење на МРФП, 
што минатата седмица го 
презентираа раководствата 
на Фондацијата и на Ма ке-
донскиот центар за меѓу на-
родна соработка. Спо ред 

редба со сите други градови 
во земјава, со што ќе се по-
стигне похармонизиран раз-
вој. Затоа е охрабрувачки 
фак   тот дека веќе дел од до-
машните банки одлучу ва ње-
то за кредитирањето им го 
пренеле на нивните локални 
раководители. А токму так-

виот процес ќе придонесе да 
се намалат регионалните раз-
војни разлики во земјава. По-
крај ова, ние ги поттикнуваме, 
им даваме обука на бан кар-
ските службеници надвор од 
Скопје, зашто мора да има 
обучени луѓе и низ системот 
на дистрибуција на кредит ги 

ГАРАНТЕН ФОНД

Целта на гарантниот фонд 
е да ги охрабри финан сис-
ките институции да пла си-
раат кредити на можни ко-
рисници, чии бизниси се ло-
цирани во поранешните 
криз ни региони, како и за 
покривање на ризикот за 
пласирање на кредити на 
можни корисници кои има-
ат недостаток на обез беду-
вање. 
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ст руктурата на исплатени 
зае ми, најголем дел од сред-
ствата се доделени за под-
дршка на земјоделството. Нај-
многу заеми се исплатени во 

скопскиот регион, по кој сле-
дуваат битолскиот и ве леш-
киот. Најголеми корис ни ци 
на овие заеми се жените, со 
62 отсто. 

ПРОЕКТИ

МРФП смета дека во ид ни-
на треба да се стави по голем 
фокус на кредити ра њето на 
малите рурални општини, со 
оглед на тоа што сега кон-
центрацијата на најголемиот 
дел од кредитите е во скоп-
скиот регион со 25 отсто, ин-
формира Татјана Лазаревска 
од раководството на МРФП. 

"Оваа Фондација годинава 
располага со 2,69 милиони 
евра за заеми и со 500.000 ев-
ра за гарантен фонд. Ќе про-
должи и финансиската под-
дршка на проекти со гран-
тови, со 260.000 евра", најави 
Лазаревска. 

Македонскиот цен тар за 
меѓународна со ра ботка, кој 
ра  ководи со МФРП, во 2005 
година поддржал 131 про ект, 
за кои се по тро шиле по веќе 
од два милиона евра. Про-
ектите на МЦМС опфа ќале 
активности, пред сè, во по-
добрувањето на во доснаб-
дувањето во повеќе општи-
ни, образованието кај Ро ми-
те, зајакнувањето на гра   ѓан-
ски те организации. За про ек-

тите од водоснабду ва њето 
МЦМС имала расходи во из-
нос од 29 милиони де нари, 
во образованието 15 милио-
ни денари, за гра ѓан ско опш-
тество 35 милиони денари и 
за меѓународни и меѓусек-
торски проекти 30 ми лиони 
денари. 

"Иако не ма ме законска об-
врска да го презентираме из-
вештајот, тоа го правиме за 
да воспо ставиме пример за 
тран спа рентно работење и 
вакво однесување на инсти-
ту циите и личностите кои има-
ат вак ви обврски", рече на пре-
зен тацијата Сашо Клеков ски.

Го динава МЦМС планира 
да спроведе 92 проекта, со 
бу џет од 118 милиони дена-
ри. Приоритет за организа-
цијата ќе бидат проекти за 
нама лување на корупцијата, 
си ро маштијата и невработе-
носта, со посебен акцент на 
пот тик нување на локалниот 
развој на заедниците и на из-
гот вување програми за раз-
вој на граѓанското општество 
и стратегија за соработка на 
Владата со граѓанските ор га-
низации. 


