
Клуб за соработка со земјите од Блискиот Исток и Магреб за претстојната јунска посета на висока 
државна и стопанска делегација од Катар - ПОПИС НА ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОЕКТИ ЗА КАТАРСКИТЕ 

ИНВЕСТИТОРИ

     Компаниите  целосно  ја  поддржаа  Стопанската  комора  на  Македонија  во  иницијативата  на  запознавање  на 
Катарската трговска  и индустриска комора и Асоцијацијата на катарските инвеститори  со инвестициони проекти 
на  ченките на најстарата и најбројната бизнис-асоцијација во земјава. Оваа иницијатива треба да се реализира при 
официјалната посета на емирот на Катар, Шеик Амад Бин Калифа Ал Танки на Република Македонија, во почетокот 
на јуни месец годинава, во придружба на Катарскиот инвестициски Фонд  и бизнисмени здружени во Комората и 
Асоцијацијата.  
     На  состанокот  на  Клубот  за  соработка  со  земјите  од  Блискиот  Исток  и  Магреб  во  Стопанската  комора  на 
Македонија (24.3.2011 година) е договорено, компаниите,  на унифициран формулар подготвен од Комората, да 
достават  резимеа на проектите до 10 април 2011 година,  кои ќе бидат  проследени до катарските партнерски 
организации, заедно со проектните документи. Се очекува, со ваков проактивен однос – промоција на македонските 
инвестициони  можности  пред  приватниот  сектор  на  Катар,  да  се  олесни  непосредната  комуникација  со 
потенцијалните  партнери  и  пред  официјалната  посета,  но  и  да  и`  се  помогне  на  Катарската  страна  да  ја 
профилира бизнис-делегацијата согласно конкретните интреси. 

     На  состанокот  на  Клубот,  покрај  23  компании  со  конкретни  проекти,  земаа  учество  и  претставникот  на 
Министерството  за  надворешни  работи  и  Агенцијата  за  промоција  на  инвестициите  и  извозот,  кои  ја  изразија 
подготвеност  за  поддршка  во  реализацијата  на  коморската  иницијатива.  Особено  ќе  биде во  функција  нашиот 
промотор во Доха. Инаку, од претставникот на МНР присутните беа известени дека се подготвува билатерален 
договор  за  заштита  на  инвестициите.  Со  Катар,  Република  Македонија,  за  сега,  има  склучено:  Договор  за 
економска,  комерцијална и  техничка  соработка;  Договор меѓу  Владата  на  Република  Македонија  и  Владата  на 
Државата Катар за одбегнување на двојно оданочување и за заштита од фискална евазија по однос на даноците на 
доход и Меморандум за соработка во областа на земјоделството.

     Инаку, од известувањата  на  Фуад Хасановиќ,  амбасадор на Република Македонија во Катар, за посетите на 
Асоцијацијата  на  катарските  бизнисмени,  Државната  агенција  за  туризам и  Катарската  трговска  и  индустриска 
комора, се дознава дека катарската страна е особено заинтересирана за инвестиции во секторите: туризам, аграр, 
градежништво  и  трговија.  Тие  нагласуваат  дека  посетата  на  емирот  на  Катар  е  сигнал  за  бизнисмените  кои 
инвестираат, да ги испитаат сите можности дел од својот капитал да вложат во Македонија. Со цел зајакнување на 
трговската и стопанската соработка Катарската комора достави Предлог-меморандум за разбирање за соработка и 
Договор за основање деловен совет. Со потпишување на овие два документа меѓу двете бизнис-заедници, ќе се 
отворат  многу  билатерални  можности,  но  и  за  настап  на  трети  земји  во  голфскиот  регион.  
     Инаку, анализата на Стопанската комора на Македонија покажува дека  вкупната трговска размена на земјава со 
Катар во 2010 година достигна вредност од 572.000 САД $ .При тоа, остварен е извоз во вредност од 63 илјади САД $ 
и увоз од 509 илјади САД $.



 
   Трговската размена меѓу двете земји со години наназад се одвива на исклучително ниско ниво,  при што за 
неколку години воопшто не се евидентирани податоци за размената. Токму затоа, претстојната посета во Комората 
се оценува како можност за пресврт во размената со овој богат Емират.
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