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Трговска размена

Во 2007 година, Република Македонија има остварено трговска размена со Обединетите Арапски 
Емирати, Бахреин, Египет, Ирак, Иран, Катар, Мароко, Сирија, Саудиска Арабија, Тунис и НДР Јемен 
со вкупна вредност од 21.771.976 американски долари. Остварен е извоз во вредност од 5.168.366,00 
американски долари и увоз во вредност од 16.603.610,00 американски долари.  Скромноста на 
трговската размена нî упатаува на потребата од поопсежни споредувања со претходните години. 

Во извозот,  застапени се главно стоките од црната металургија,  електроопрема, 
металопреработубвачки производи, неизжилен тутун и  како навестување, скромниот извоз на свежи 
јаболка (Ирак)  и пекарските производи од Ирак и од Либија.  Во вредност поголема од 1  милион 
американски долари или се извезени: во Либија - други електрични трансформатори (1.026.338,00 
САД$);  во Иран -  други апарати за заштита на електрични струјни кола до 1000 (922.416,00 
САД$),  и во Египет -  неизжилен тутун (864.810,00  САД$);  Во увозот,  статистиката ги бележи 
прехранбените стоки,  хемиските производи,  текстилните производи,  превозните средства, 
алуминиумските производи.  Во вредност поголема од 1 милион американски долари се увезени:  од 
Египет - чист натриум хлорид и сол (сол за јадење и денатурирана сол) во воден раствор или 
не,  морска вода (1.063.509,00  САД$),  полиетилен примарен,  со спечифична густина 0,94  или 
поголема (1.035.963,00 САД$); од Иран - други моторни возила за превоз на лица (1.227.356,00 
САД$).  Во периодот од 2000  до 2003  година,  статистиката на Република Македонија не ја бележи 
трговската размена со регионот.

Надворешно-трговска размена меѓу Република Македонија и земјите од Блиски Исток и Магреб
Стоковна Размена (1999/2007)

         |Z  �����ëÆ  ��� $
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Извоз 27.92 12.19 / / / / 2.76 3.83 11.64 5.17
Увоз 2.08 4.44 / / / / 7.76 20.04 11.04 16.60
Вкупно 31.00 16,63 / / / / 10.52 23.87 22.68 21.77
Трг. 
салдо

+25.84 +7.75 / / / / -5.00 -16.21 +0.60 -11.43

Трговската размена,  со земјите од овој регион и натаму се одвива инцидентно,  без 
маркетиншки пристап, и одредени стоки се извезуваат или се увезуваат преку трети земји. Пазарот е 
"подзаборавен" имајќи ги предвид транзициските процеси кај нас, и политичките настани во тие земји, 
било да се од глобален или од друг карактер. Во основа, нашите фирми ги загубија деловните врски, 
технолошко-технички тешко можат да одговорат на овој пазар со големи барања,  а го ограничува и 
финансискиот капацитет, особено во доменот на давање на гаранциите. Непостоењето дипломатско-
конзуларни претставништва во овие земји,  освен во Египет и во Катар од (2006  година),  е фактор 
којшто исто така придонесува за неискористување на можностите на регионот.  Покривањето на 
Република Македонија од дипломатско-конзуларните претставништва на овие земји со седиште во 
третите,  исто така дополнително ги обременуваат трговските односи:  добивањето визи за деловни 
луѓе билатерално е отежнато;  постапката за верификација на сертификат за потекло е сложена 
(заверки кај нотар,  во суд,  во Министерството за правда и Министерството за надворешни работи, 
амбасадата на земјата-увозник).  Амбасадите на овие земји се наоѓаат во земјите за коишто на 
македонските граѓани им се потребни визи, така што заверката на сертификатот за поттекло и од овој 
аспект е отежната. Со оглед на менталитетот на земјите во регионот, воспоставувањето билатерална 
коморска соработка е отежнато, без поддршка на претставникот (дипломатско-конзуларен, трговски, 
овластено лице), на самото место. 



Непостоење на билатерално договорно уредување на односите меѓу државите, конвенциите 
коишто ги уредуваат меѓусебните односи на сите нивоа,  особено во економијата (инвестиции, 
оданочување,  царинска соработка,  работни конвенци...),  се создава амбиент на несигурност за 
преземање деловни активности.  Во однос на деловните активности,  во моментот,  Република 
Македонија има потпишано Спогодба за одбегнување на двојното оданочување со државата Катар 
(којшто допрва треба да се ратификува);  Стопанската комора на Македонија со Унијата на 
египетските трговски и индустриски комори на Египет за меѓусебно признавање на потписите и 
печатите на сертификатите за потекло на стоки и други документи, кои ги следат при увозот и извозот 
(2003); до Унијата на трговските и индустриските комори на Либија, по потпишувањето на спогодбата 
за билатералната коморска соработка, Стопанската комора на Македонија има доставено потписи и 
печати со коишто се заверуваат сертификатите за потеклото, со цел истите да се разменат. И покрај 
тоа што,  оваа постапка е започната 2006  година,  преку Министерството за надворешни работи на 
Република Македонија, истата сî уште не е завршена - нема информација од либијската страна.

За развивање на соработката меѓу државите од регионот и Република Македонија потребна 
е целосна и подолгорочно поставена програма на  заемна промоција - информирање, бидејќи двете 
страни немаат реални сознанија за развојот и за потенцијалите со коишто сега располага 
стопанството на Македонија,  ниту пак стопанствениците во Македонија располагаат со целосни 
информации потребни за успешен бизнис.  До Стопанската комора на Македонија не стигнуваат 
понуди,  побарувачки или какви било прашања од областа на стопанската соработка со земјите од 
Блискиот исток и Магреб.

Преземените активности на Стопанската комора на Македонија со цел поттикнување 
на трговската размена со земјите од Блискиот Исток и Магреб

1. Потпишувањето на Договор за соработка со Федерацијата на трговско индустриски 
комори на Египет и заемно признавање на сертификатите за потекло на стоките, 
(мај 2003);

2. Конституирање на Клубот на фирми заинтересирани за соработка со Блиски Исток и 
Магреб,  во присуство и на преставници на министерствата на Република 
Македонија, (13.09.2005);

3. Министерствата на Република Македонија информирани за основање на Клубот, со 
укажување на заинтересираноста за поддршка, (септември 2005);

4. Амбасадите и коморите на земјите од Блискиот Исток и Магреб -  информирани за 
основање на Клубот,  и искажана им е заинтерсираноста за непосредна соработка 
(септември 2005);

5. Претседателот на Стопанската комора на Македонија во посета на Унијата на 
трговски и индустриски комори на Либија (во рамките на посетата на претседателот 
на Владата на РМ,  Владо Бучковски).  Во таа прилика  беше потпишан Договор за 
соработка меѓу Стопанската комора на Македонија  и Унијата на трговски и 
индустриски комори на Либија.  Согласно Договорот,  а со цел олеснување на 
трговијата,  преку Министерството за надворешни работи на Република Маедонија 
на либијската страна се доставени потписи на овластените лица за заверка на 
сертификатите за потекло на стоки и други документи што ги следат стоките во 
извозот и увозот, а ги издава Стопанска комора на Македонија. Со тоа се одбегнува 
дополнителна заверка на истите во надлежната Амбасада на Либија, со седиштето 
во Белград. Оваа иницијатива, до сега не е реализирана и потребно е  надлежното 
министерство да ги преземе потребните активности кои предвидуваат и меѓусебно 
признавање на сертификатите за потеклото на стоки, (февруари 2006);

6. Претседателот на Стопанската комора на Македонија има дадено овластување на г-
дин Даути Весел,  за почесен претставник на Комората во Либија,  со оглед на 
неговиот придонес за воспоставување на меѓу коморска соработка,  (февруари 
2006);

7. Посета на стопанската делегација на Унијата на трговски и индустриски комори на 
Либија,  составена од 22  еминентни бизнисмени,  потпретседател на Унијата и 
претседател на бордот на Индустриалците на Либија, (јули 2006);



8. Повеќекратно обраќање на претседателот на Клубот/  Стопанската комора до 
Владата и надлежните министерства со иницијатива за заедничко финансирање на 
трговскиот преставник во Либија.  Одговорот на Министерството за надворешни 
работи беше негативан, (октомври 2006);

9. Посета на г-дин Мазен Хамур,  почесен конзул на Република Македонија во Сирија, 
на Стопанската комора на Македонија,  понудена соработка,  анимирани фирми во 
врска со истото. Г-дин Хамур, редовно ги доставува тендерите, (ноември 2006);

10.Интервенција до Министерството за надворешни работи во врска актуелизирање за 
меѓусебно признавање на сертификатите за потеклото на стоки кај либијците. По тој 
повод,  Комората се обрати до партнерската Комора во Либија и до Амбасадата на 
Либија со седиште во Белград, (26 јануари 2007);

11.Сопственикот на холдингот Наѓи Алберт од Каиро,  ја посети Комората,  со цел 
информирање за можност на странски инвестиции на бањскиот туризам во Охрид, 
(февруари 2007);

12.Обраќање до г-дин Зоран Стврески,  потпретседател на Владата на РМ,  со барање 
преиспитување на Одлуката за кофинансирање на трговскиот преставник во Либија, 
(март 2007);

13.Федерацијата на трговски и индустриски комори на Египет,  со посредство на 
Амбасадата на РМ во Каиро,  повеќе пати има изразено интерес за посета на 
Стопанската комора на Македонија со бизнис-делегација, (јануари-јуни 2007);

14.Потпишан Меморандум за разбирање со бугарско-арапската комора,  при Трговско-
индустриската комора на Бугарија.  Бугарско-арапската комора,  во Бугарија ги 
застапува интересите на арапското стопанство, а во арапските земји на бугарското, 
(26 април 2007);

15.Претседателот на Стопанската комора на Македонија има дадено овластување на г-
дин Роне Марковски,  сопственик на фабриката за производство на природна 
минерална вода "Гермина",  Битола,  за почесен преставник на Комората во 
Обединети Арапски Емирати, на негово барање, (мај 2007);

16. Спроведена анкета меѓу фирмите за интерес за соработка со Катар,  (септември 
2007);

17.Обраќање до Трговско индустриските комори на Катар, Дубаи, Абу Даби и Кувајт со 
повик за соработка и доставување на листата на членовите на Клубот,  (ноември 
2007);

18. Покана до Стопанската комора на Македонија за учество во Заливскиот 
инвестициски самит,  којшто ќе се одржи во април 2008  во Бахраин.  До Трговско 
индустриската комора на Бахреин (коорганизатор на Самитот),  упатено писмо со 
изразување на интерес за соработка и листата на фирмите,  членови на клубот,  со 
нивните дејности и интереси, (јануари 2008).

ЕУ и земјите од Блиски Исток и Магреб

Европската заедница го развива односот на партнерството со земјите од Медитеранскиот 
базен -  Евромедитеранското партнерство-зоната на слободна трговија (Либан,  Тунис,  Мароко, 
Сирија,  Алжир,  Египет,  Израел,  Јордан,  Палестина и Тунис).  Тоа подразбира проширување на 
паневропската кумулација на потеклото и на медитеранскиот базен. На  Евромедитеранскиот самит, 
на 21 октомври 2007, во Лисабон, министрите на трговијата на ЕУ, донесоа Декларација во врска со 
привршувањето на процесот на стопанската интеграција на неевропските земји од  Медитеранот во 
ЕУ.  Составен дел од Декларацијата е и точката,  за којашто министрите донесоа Одлука,  земјите од 
Западан Балкан да бидат дел од овој процес,  да се формира работна група од експерти кои 
соодветно ќе ја прилагодат регулативата, до рокот за привршување на овој процес, 2010 година. За 
да ги користиме најавените привилегии, дијагонална кумулација на потеклото на стоки, неевропските 
медитерански земји-Република Македонија -  ЕУ,   ќе мора претходно да склучиме договори за 
слободна трговија со земјите од медитеранскиот регион.  Романија и Бугарија,  во својот 
претпристапен период имаат  склучено такви договори, а Република Хрвтаска го започна тој процес 
паралелно со четирите држави од тој регион. Кон создавање на билатералните односи на слободна 



трговија со неевропски медитерански земји,  Република Македонија треба да изгради однос како на 
составен дел од европската интеграција.

Покрај,  медитеранскиот стопански басен,  интересите на ЕУ се присутни и во Заливот.  Тие 
растат не само во однос на увозот на нафтата,  туку и во однос на масивноста на инвестициите и 
трговските можности  во  Заливот.  За во наредните 15  до 20  години,  најавени се инвестиции 
поголеми од 1.500 милијарди американски долари. Напоредно со одвивањето или привршувањето на 
преговорите за договорот за слободна трговија меѓу ЕЗ  и Заливскиот совет за соработка 
(Кралството Саудиска Арабија, Обединетите Емирати, Катар и Султанат Оман), а со цел зајакнување 
на соработката,  во октомври 2007,  Eurochambres има потпишано Меморандум за разбирање со 
Федерација на трговски и индустриски комори од земјите на Заливскиот совет за соработка.  Како 
резултат на овие активности,  Eurochambres  подготвува студиска посета на коморско-стопанска 
делегација на Федерацијата,  со цел запознавање со стопанските трендови,  начин на работа на 
коморите во регионот и воспоставување директни контакти со компаниите.  Стопанската комора на 
Македонија е член на Eurochambres.

Што понатаму? 

 Владата на Република Македонија да го препознае интересот на стопанството за земјите од 
Блискиот Исток и Магреб, и да ја определи стратегијата кон овие земји. Дотолку повеќе што 
ЕУ, преку либерализацијата на трговијата и имплементација на паневропско-медитеранскиот 
систем на акумулација на потеклото на стоки е во процесот на интегрирањето на овие 
пазари;

 Со Декларацијата на 16. Евромедитерански самит, одржан на 21 октомври 2007, во Лисабон, 
министрите за трговија на ЕУ,  донесоа заклучок дека земјите од Западен Балкан треба да 
бидат вклучени во паневропско-медитеранскиот систем на акумулација на потеклото на 
стоки, со што ни се трасира пат на трговијата во однос на медитеранските неевропски земји. 
Овој процес на соработка на регионално ниво е дел од процесот на евроинтеграциите и 
следствено на тоа треба да се преземат активности,  пред сî  во создавање мрежа на 
билатерални договори за слободна трговија. 

 Постоење на трговски преставништва-преставници во земјите од регионот,  како дел од 
амбасадите,  коишто се задолжени за тие земји,  а со цел промовирање и информирање, 
создавање на непосредни контакти и поддршка во развојот на стопанската соработка. 

 Бидејќи државите од регионот имаат планирани економија и развој,  на извесен начин 
централизирани,  неопходно е државата претходно да подготви правна рамка за нашиот 
настап,  а добра поддршка би била и помошта во воспоставување институционална 
меѓукоморска соработка,  имајќи ги предвид значењето и улогата на коморското 
организирање во овие земји. 

 Корпоративно поврзување во рамките на нашиот регион, а со цел заеднички настап на трети 
пазари,  особено кога станува збор за големи инвестициски работи,  е единствен начин за 
враќање на пазарите во Медитеранот и Блискиот Исток.  Освен таквото вертикално 
поврзување, потенцијалите треба да се побараат и во хоризонтално поврзување, врз основа 
на приватно-јавни партнерства.
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