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Правната рамка во која се одвива стопанската соработка 
меѓу Република Македонија и Република Албанија 

 

  Мултилатерално ниво 

 
  ЦЕФТА 2006 мултилатерален договор за слободна трговија, кон 
кој пристапиле царинските територии на Република Албанија, Босна и 
Херцеговина, Црна Гора, Република Хрватска, Република Македонија, 
Молдова, Република Србија и Унмник/Косово. ЦЕФТА 2006 е инструмент 
со кој, регинот, преку неговата примена практицира функционирање на 
регионалниот пазар по принципите на единствениот пазар на ЕУ.  

 
 

Надворешно трговска размена меѓу  
Република Македонија и Република Албанија 

 
Обем на трговската размена на  

Република Македонија со Република Албанија 
 во периодот  01-04.2012 година 

во САД$ 

Извоз Увоз Вкупно Биланс 

количина во кг сума во УСА$ 
количина во 

кг 
сума во 

УСА$ 
сума во УСА$ сума во УСА$ 

      

26.433.719,00 20.183.739,00 40.406.885,00 5.241.143,00 25.424.882,00 + 14.942.596 

 

                         
Надворешно-трговска размена на Република Македонија со Република 
Албанија во првите четири месеци до 2012 година достигна вредност од 
25,4 милиони САД$. При тоа, остварен е извоз во вредност од 20,2 
милиони САД$, додека увозното салдо изнесува 5,2 милиони САД$. 
 

Трговска размена на  

Република Македонија и Република Албанија 2011/2010 
Во САД$ 

Вкупна размена Извоз Увоз 

2010 2011 Индекс 2010 2011 Индекс 2010 2011 
Индек

с 

95.281.302 126.512.021 132,7 72.384.132 87.052.371 120,8 22.897.170 39.459.650 169,5 

 
Компаративните статистички анализи покажуваат дека обемот на 
стоковната размена со Албанија во 2011 година која изнесува 126,5 
милиони САД$ оствари раст од 32,7 %, во споредба со обемот на 



размената во 2010 година.  Извозот од 87 милиони САД$ е зголемен за 
20,8%, а увозот од 39,5 милиони САД$ оствари раст од 69,5%. 
 

 

Во однос на структурата на производите, во 2011 година, во извозот најголемо 
учество имаат: 
 

 Земјоделски и прехрамбени производи во износ од 14,2 милиони 
САД$,  

 Рафинирано сончогледово масло – 12,7 милиони САД$,  

 Лекови и козметика – 6,4 милиони САД$ 

 Остатоци од железо- 5,2 милиони САД$ 
 

Во увозното салдо најголемо учество имаат : 
 

 Руди на никел и концентрати во износ од 10 милиони САД$,  

 Портланд цемент – 7,2 милиони САД$, 

 Обоена и црна металургија (вклучително и производи од железо и 

челик) -12,7 милиони САД$,  

 
 
 
 
 

Стоковна размена (2001/2007) 
 
        во милиони САД$ 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Извоз 10.148 13.868 17.421 23.616 23.589 40.557 72.694 

Увоз 1.301 1.126 3.931 6.346 6.346 11.723 19.522 

Вкупно 11.449 14.994 21.352 29.962 29.935 52.281 92.216 

Трг. 
салдо 

8.847 12.742 13.490 17.270 17.243 28.834 53.172 

 
-  Споредувајќи го периодот од 2001 до 2007 година, во надворешно-
трговската размена меѓу Македонија и Албанија, можеме да 
забележиме дека се забележува константен трговски суфицит на 
македонска страна. Во анализираниот период најголемиот суфицит е 
остварен во 2007 година и изнесува 53.2 милиони САД$. 

-  Во поглед на вкупната надворешно-трговска размена меѓу двете 
земји, може да се забележи дека таа бележи особено голем раст од 
2006 година наваму и најголемата вредност ја има во 2007 година,во 
вредност од 92.2 милиони САД$. 

-  Најголем извоз е забележан повторно во 2007 година со вредност 
од 72.7 милиони САД$, а најмал во 2001 година со вредност од 10.1 
милиони САД$. 



-  Најголем увоз е забележан во 2007 година со вредност од 19.5 
милиони САД$, додека најмалата вредност од 1.1 милиони САД$ се 
однесува на 2002 година. 

-  Во поглед на застапеноста на производите во размената, во 2007 
година најмногу во извозот се застапени: топло валани прачки од 
железо и нелегиран челик, масла за ложење, минерална вода, 
портланд цемент, производи од гипс, заварени цевки, активен квасец 
и овошје.  

 
 


