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Географски показатели 

 
 
Површина  

 
Вкупно 51.197 км²   

Локација   Европа, граничи со Јадранското море и Хрватска 

  
Главен град Сараево  
  

Население 4,6 милиони  (Јули 2011) 

Религии Православни 31%, Муслимани 40%, Римо католици 15%, 
други 14% 

  
Природни ресурси јаглен, железна руда, боксит, бакар, олово, цинк, кобалт, 

манган, никел, глина, гипс, сол, песок, дрво, хидроенергија 

 
Економски показатели 

 

БДП куповна моќ 31,72 милиони  САД $ (2011) 

БДП стапка на пораст 2,2% (2011) 

БДП по жител  8,200 САД $ (2011) 

БДП по сектори  земјоделство 8,3%, индустрија 26,3%,  услуги 65,4% (2011) 

Работна сила  2,6 милиони (2011) 

Невработеност 43,3% (2011) 

Индустрија челик, јаглен, железна руда, олово, цинк, манган, боксит, 
алуминиум,  текстил, производи на тутун, дрвен мебел, 
муниција, рафинирано  масло 

Индустриска стапка на пораст  3,1% (2011) 

Земјоделски производи пченица, пченка, овошје, зеленчук, добиток 

Извоз  5,6 милијарди САД $ (2011) 

Извозни производи метали, облека, производи од дрво 

Извозни партнери Словенија 20,4%, Хрватска 16.6%, Италија 16.5%, Германија 
13.5%, Австрија 11% (2009) 

Увоз  10,4 милијарди САД $  (2011) 

Увозни производи машини и опрема, хемикалии, горива, прехранбени 
производи 
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Увозни партнери Хрватска 22,2%, Словенија 13,5%, Германија 13.3%, Италија 
11.4%, Австрија 6,4%, Унгарија 5,8% (2009) 

Извор : CIA - The World Factbook 
 

 
Надворешно-трговска размена 

 меѓу Република Македонија и Босна и Херцеговина 
 

             Трговската размена Република Македонија со Босна и Херцеговина се 
одвива согласно мултилатерлен регионален договор ЦЕФТА 2006 (Сл.в. на РМ бр. 69/2007), 
што значи дека е целосно либерализирана.  

 
Трговска соработка 

 
Трговска соработка меѓу РМакедонија и Босна и Херцеговина 

во периодот 01-09.2012 година 
Во САД $ 

Извоз Увоз Вкупно Биланс 

Количина во 
кг 

Сума во 
САД $ 

Количина во 
кг 

Сума во 
САД $ 

Количина во 
кг 

Сума во САД 
$ 

 
 

+9.351.581,00 
 

58.963.388,00 60.519.199,00 72.820.623,00 51.167.618,00 131.784.011,00 111.686.817,00 

 
Вкупната трговска размена на Република Македонија со Босна и Херцеговина во првите 9 
месеци од 2012 година изнесува 111,7 милиони САД долари. Извозот e 60,5 милиони САД 
долари, а увозот е 51,2 милиони САД. Остварен е позитивен трговски биланс од 9,3 
милиони САД долари. 
Босна и Херцеговина е 15-ти најголем трговски партнер на РМакедонија во овој период од  
годината. 
 

 Трговската размена со БИХ во 2011 година 
Во САД долари 

Извоз Увоз Вкупно 

количина во 
кг сума во УСА$ 

количина во 
кг сума во УСА$ 

количина во 
кг сума во УСА$ 

82.528.229,00 93.091.857,00 116.406.621,00 90.121.561,00 198.934.850,00 183.213.418,00 

 
Вкупната трговска размена на Република Македонија со Босна и Херцеговина  во 2011 
година изнесува 183,2 милиони САД$ и бележи раст од 36.6% во однос на претходната 
година. Извозот изнесува 93 милиони САД$ или зголемување од 9,4%, а увозот е 90,1 
милиони САД$ со раст од 83,7%. 
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Споредбен приказ на трговската размена 2011-2010 година 
 

Во САД долари 

Вкупна размена Извоз Увоз 

2010 2011 Индекс 2010 2011 Индекс 2010 2011 Индекс 

134.064.096 183.213.418 136,6 84.943.505 93.091.857 109,4 49.120.591 90.121.561 183,7 

 
Трговскиот биланс во 2011 година во размената со БИХ е позитивен, при што остварен  е 
трговски суфицит  од 3 милиони САД долари. 
БИХ е 15 трговски партнер на Македонија во 2011 година во надворешно-трговската 
размена. 

 
Во структурата на извозот во 2011 година, најмногу се застапени: 
 

 Прехранбени производи -38,5 милиони САД долари 

 Лекови и козметика – 17 милиони САД долари 

 Производи од железо и челик – 19,7 милиони САД долари 
 
Во увозното салдо најголемо учество имаат: 
 

 Прехранбени производи –11,6 милиони САД долари 

 Битумен од нафта и останати остатоци од нафта – 6,7 милиони САД долари 

 Друга репка или шеќерна трска и хемиски чиста сахароза- 11,9 милиони САД 
долари 

 Дрво сурово – 4.2 милиони САД долари 

 Производи од железо и челик – 29 милиони САД долари 
 

 
СТОКОВНА РАЗМЕНА (2000/2009) 

 
        во илјади САД$ 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Извоз 16.240 18.290 23.748 33.225 33.225 64.698 88.021 104.841 86.643 84,9 

Увоз 4.149 14.292 11.753 16.305 16.306 26.534 34.517 52.601 46.530 49,1 

Вкупно 20.389 32.583 35.501 49.531 49.531 91.232 122.538 157.442 133.174 134,1 

Трг. 
салдо 

+12.091 +3.998 +11.995 1+6.920 +16.919 +38.164 +53.504 +52.240 +40.113 +35,8 

 
 
- Споредувајќи го периодот од 2000 до 2009 година, во надворешно-

трговската размена меѓу Република Македонија и Босна и Херцеговина, можеме да 
забележиме константен трговски суфицит на македонска страна. Најголемиот суфицит 
е забележан во 2007 година во износ од 53.5 милиони САД$.  
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- Во поглед на вкупната надворешно-трговска размена меѓу двете земји, 
може да се забележи дека најголема вредност има во 2008 година од 157,4 милиони 
САД$, додека најмала вредност во 2001 година од само 20,3 милиони САД$. 

- Најголем извоз е забележан повторно во 2008 година со вредност од 104,8 
милиони САД$, а најмал во 2001 година со вредност од 16,2 милиони САД$. 

- Најголем увоз е забележан во 2008 година со вредност од 52,6 милиони 
САД$, додека најмалата вредност од 4,1 милиони САД$ се однесува повторно на 2001 
година. 

- Во поглед на застапеноста на производите во размената, во 2009 година 
најмногу во извозот се застапени: прехрамбена индустрија (31,2 мил. САД$), цигари и 
тутун (7,8 мил. САД$), струганици, отсечоци и исечоци од железо или челик (2,2 мил. 
САД$), лекови за малопродажба (2,2 милиони САД$), заварени цевки (2,1 САД$), 
апарати за готвење (1,4 милиони САД$) и др. 

- Во поглед на застапеноста на производите во увозот, во 2009 година 
најмногу се застапени: млеко и павлака (8,2 мил. САД$), препарати за лична хигиена и 
козметика (5,5 мил. САД$), месо и други кланични производи (3,7 мил. САД$), топло 
валани прачки од железо (3,2 мил. САД$), електрични проводници (2,7 мил. 
САД$)Топло валани жици (2 мил. САД$), Прачки и профили од алуминиум (1,5 мил. 
САД$), дрво од иглолисци (1,3 мил. САД$), лекови за малопродажба (1,3 мил. САД$). 

 
Институционална соработка 

• Стопанската комора на Македонија има долгогодишна успешна соработка 
со Надворешно-трговската комора на Босна и Херцеговина. Двете комори досега имаат 
заеднички организирано неколку бизнис форуми како и настапи на саемски 
манифестации. Заеднички се членки во Асоцијацијата на Балканските комори и 
Еурочемберс. 

• Стопанската комора на Македонија и Стопанската комора на Босна и 
Херцеговина на 6 декември 1996 година имаат потпишано спогодба за соработка. 

• На 20 април 2005 година во организација на Стопанската комора на 
Македонија и Надворешно-трговската комора на Б и Х, се одржи Бизнис-форум на 
стопанственици од Македонија и од Босна и Херцеговина. Форумот беше организиран по 
повод посетата на претседавачот на Советот на министрите на Босна и Херцеговина, 
господинот Аднан Терзиќ, на Република Македонија. Стопанската делегација од Б и Х ќе 
биде предводена од потпретседателот на Надворешно-трговската комора на Б и Х, 
господинот Милан Ловриќ. На Бизнис Форумот учествуваа фирми од областа на дрвната 
индустрија, градежништвото, земјоделството и прехранбената индустрија, хемиската 
индустрија, енергетиката, металната и машинската индустрија. 

 

Настани: 

- Босанско-македонски бизнис-форум во Сараево (2.4.2012) 



 
 

Стопанска комора на Македонија          www.mchamber.mk 

                                                                                                
6 

Информации за стопанската соработка меѓу  
Република Македонија и Босна и Херцеговина 9. 2012  

Во рамките на Програмата за работа на ЦЕФТА-ДИХК проектот за 2012 година, Стопанската 
комора на Македонија, заедно со Надворешно-трговската комора на Босна и Херцеговина, 
организираа Босанско-македонски бизнис-средби кои се одржаа на 2 aприл 2012 година 
во Сараево, во Република Босна и Херцеговина.  

Целта на овие бизнис-средби беше продолжување, но и развивање на деловните односи 
меѓу компаниите од двете земји, со вмрежување од повеќе стопански дејности, и тоа од 
металната индустрија, прехранбената - кондиторската, винарството, текстилната 
индустрија и градежништвото. Бизнис-форумот беше поттикнат и поддржан од страна на 
двете комори, како и од страна на Агенцијата за промоција на извозот на Босна и 
Херцеговина.  

На Форумот се обрати претседателот на Надворешно-трговската комора на Босна и 
Херцеговина, Бруно Бојиќ, кој истакна дека надворешно-трговската размена меѓу двете 
земји е на незадоволително ниво со оглед на можностите кои ги нудат стопанствата на 
двете земји. Посебно залагање на двете држави треба да биде кон подобрување на 
инфраструктурното поврзување на земјите во регионот, а во тие рамки и кон Босна и 
Херцеговина. 

Обраќање на Форумот имаше и амбасадорот на Република Македонија во БиХ,  Рами 
Реџепи,  кој ја поздрави и ја поддржа иницијативата за Босанско-македонските  бизнис-
средби. Воедно, тој истакна дека секогаш е подготвен да помогне во комуникацијата и 
размената на податоци и информации меѓу компании од двете држави. Тој истакна дека 
на ниво на двете држави се прават напори за подобрување на бизнис-климата, а во тие 
рамки ќе биде и посетата на претседателот на државата,  д-р Ѓорѓе Иванов, во октомври на 
БиХ. 

- Македонско-босанско - херцеговачки бизнис форум-(16.06.2010) 

      По иницијатива на босанско херцеговачките компании, а во рамки на 
официјалната посета на министерот за надворешна трговија и економски односи на Босна 
и Херцеговина, Младен Зиројевиќ,  во хотелот “Континентал” во Скопје се одржа 
Македонско - босанско херцеговачки бизнис форум (16.06.2010). Триесеттина 
стопанственици од БиХ, предводени од претседателот на Надворешно-трговската комора 
на Босна и Херцеговина имаа можност да остварат бројни деловни контакти со своите 
потенцијални партнери од Македонија, во организација на Стопанската комора на  
Македонија, Сојузот на стопански комори, Стопанската комора на Северозападна 
Македонија и МАСИТ. 

 

Туризмот перспективен за Македонија и БиХ  (17.6.2010) 

Според Младен Зиројевиќ, министер за надворешна трговија на БиХ, и Фатмир 
Бесими, министер за економија, ќе бидат склучени нови договори за соработка во областа 
на туризмот 

И покрај добрите пријателски и политички односи меѓу Македонија и Босна и 
Херцеговина, трговската размена меѓу двете земји е повеќе од скромна. Директните 
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инвестиции на Македонија во БиХ достигнуваат едвај околу 500.000 евра. Овие 
карактеристики ги посочи Младен Зиројевиќ, министер за надворешна трговија на Босна и 
Херцеговина на вчерашниот бизнис-форум што се одржа во Скопје. Зиројевиќ нагласи дека 
трговската размена меѓу двете држави може да биде далеку подобра, бидејќи БиХ има 
дебаланс кој лани достигна 47,7 проценти, а во првиот квартал од годинава дури 55 насто. 
Тој искрено се надева дека во претстојниот период ќе има урамнотежување на заемната 
трговската размена.  

-Нашите стопанства се компатибилни, потрошувачите се научени да ги 
консумираат производите од двете држави, а имаме и речиси идентичен степен на 
економски развој. Географски сме блиску, а тоа се предности економската соработка уште 
повеќе да се развива - смета Зиројевиќ.  

Тој најави дека со македонскиот министер за економија, Фатмир Бесими 
договориле да се склучат нови два договора за трговска соработка во областа на туризмот. 
Зиројевиќ смета дека на тој начин ќе се оствари регионална соработка во туризмот по што 
ќе бидат вклучени сите национални агенции.  

-Ќе можеме да креираме заеднички туристички производ кој полесно ќе го 
пласираме во другите земји - смета Зиројевиќ.  

И министерот за економија, Фатмир Бесими смета дека неопходно е 
интензивирање на трговската размена меѓу Македонија и БиХ. Бесими очекува бизнис-
форумот да биде основа за конкретни договори меѓу компаниите.  

-Трговската размена со БиХ досега без проблеми се реализира, а во рамките на 
ЦЕФТА таа е целосно либерализирана и на вкупно ниво се движи околу 130 милиони 
долари годишно - вели Бесими.  

Според претседателот на надворешната трговска комора на БиХ, Мархир 
Хаџиахметовиќ, македонскиот пазар е атрактивен за босанските фирми. 

-Разговаравме со претставниците на коморите и 80 компании од Македонија и БиХ 
за заемна соработка и зголемување на трговската размена - истакна Хаџиахметовиќ кој го 
пофали македонското стопанство кое и во услови на рецесија, забележува позитивен раст.  

Според Државниот завод за статистика, БиХ е значаен партнер во трговската 
размена на РМ и се наоѓа во групата на 20 земји со кои остваруваме најголем обем на 
размена. Лани реализиран е суфицит од 40,1 милион долари, а во првите три месеци од 
годинава 5,9 милиони долари. Поради светската криза, статистиката регистрирала 
намалување на трговската размена за 15,5 проценти.  

Водечки производ во извозот на РМ во БиХ се цигарите, железото, минералната 
вода, а додека од БиХ во земјава увезуваме млеко и млечни производи, како и 
топловалани прачки од железо. Во првите три месеци од годинава, вкупната трговска 
размена меѓу двете земји достигна 24,6 милиони долари и истата учествува со 1,4 
проценти во структурата на вкупната размена на Македонија со светот. 

Актуелен ХАЛАЛ-стандардот  
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Информации за стопанската соработка меѓу  
Република Македонија и Босна и Херцеговина 9. 2012  

Босанските бизнисмени се заинтересирани за соработка со македонските 
компании, особено оние коишто произведуваат по ХАЛАЛ-стандарди кој овозможува да се 
продава стоката во исламските држави, иако заради далечината трговската размена во 
моментов таа не е голема.  

Интерес постои и за лековитите билки по ХАЛАЛ-стандарди, особено од 
сараевската компанија "Хаведа" која се занимава со откуп и преработка на лековити билки 
и производство на хербални препарати. 

-Трговската размена на нашата компанија со Арапските Емирати е околу 300.000 
евра - рече Фикрет Зупчевиќ од "Хаведа". 

 


