СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ
Скопје, 21 август 2013
ИФЦ и Охридска банка се здружија за поддршка на трговците во Македонија

Скопје, Македонија, 21 август 2013 - ИФЦ, членка на групацијата на Светска банка, и
Охридска банка влегоа во партнерство со цел да го зголемат пристапот до финансии и да ја
поттикнат меѓународната трговија на малите претпријатија во Република Македонија.
ИФЦ и додели на Охридска банка кредитна линија од 10 милиони долари во рамките на
Глобалната програма за финансирање на трговското работење (GTFP). GTFP го поддржува
трговското работење на растечките пазари преку обезбедување делумни или целосни
гаранции за индивидуални трговски трансакции што имаат кредитен рејтинг „ААА„ од ИФЦ.
Со поддршката од ИФЦ, Охридска банка ќе биде во можност да обезбеди дополнително
финансирање за своите трговски клиенти, особено за малите и средни претпријатија со
потенцијал за раст кои се активни во енергетскиот, металуршкиот, рударскиот, текстилниот,
прехранбениот, индустрискиот и транспортниот сектор.
Филип Котора, член на Одборот на директори на Охридска банка, рече: "Вклучувањето во
GTFP ќе ни помогне да ја зголемиме нашата база на клиенти и да го зголемиме нашиот
удел во домашниот пазарот на трговско финансирање. Имаме задоволство да работиме со
ИФЦ во поддршка на развојот на домашните компании во Македонија. "
"Со приклучувањето кон нашата глобална мрежа, Охридска банка може да изгради и да ги
зајакне односите со над 250 меѓународни емисиони банки", рече Џорџцина Бејкер, Директор
на ИФЦ за Глобална трговија и решенија за синџирите на набавки. "Поддршката на ИФЦ за
локалните трговци ќе и овозможи на земјата да ги прошири своите извозни капацитети и да
овозможи зголемување на економскиот раст."
Од своето основање во 2005 година, GTFP на банките во растечките пазари им има
издадено преку 15.000 гаранции во вкупна вредност од 25 милијарди УСД за подмирување
на трговските обврски на нивните финансиски клиенти. Во фискалната 2013 година, ИФЦ
одвои 3,1 милијарда УСД за поддршка на трговијата во најсиромашните земји во светот, и
80 % од сите гаранции завршија кај малите и средни претпријатија. GTFP вклучува повеќе
од 500 партнерски банки.
За ИФЦ
ИФЦ, членка на групацијата на Светска банка, е најголемата глобална институција за
глобален развој што е насочена исклучиво кон приватниот сектор. Во нашата работа со
приватни претпријатија во повеќе од 100 земји, ние го користиме нашиот капитал,
експертиза, и влијание за да помогнеме во искоренувањето на крајната сиромаштија и во
унапредувањето на заедничкиот просперитет. Во фискалната 2013 година, нашите
инвестиции се искачија на рекордни речиси 25 милијарди УСД, зголемувајќи ја силата на
приватниот сектор за создавање работни места и решавање на најитните светски развојни
предизвици. За повеќе информации, посетете ја интернет страницата http://www.ifc.org
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