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(Согласно факти на ЦИА за земјите) 
 

Географски показатели 
 
 
Површина:  вкупно 1.648.000 км² (земја 1.636.000 км²  и вода   
  12.000 км²) 

Главен град: Техеран 

Локација: Среден Исток, граничи со Заливот на Оман, Персискиот Залив 
и Каспиското Море, меѓу Ирак и Пакистан 

Население: 78,9 милинони (јули 2012 година)  

Религии: Муслимани 98% (Шиити 89%, Сунити 9%), други (вклучувајќи 
евреи, христијани и бахаи) 2% 

Етнички групи: Персијци 51%, Азери 24%, Гилаки и Мазандарани 8%, 
Курди 7%, Арапи 3%, Лури 2%, Турци 2% и други 1% 

Јазици: персиски (фарси) и негови дијалекти 58%, турски и дијалекти 
26%, курдски 9%, лурски 2%, арапски 1%, други 2% 

 

Независност: 1 април 1979 година (прогласување на Исламска 
Република Иран) 

Природни ресурси: јаглен, природен гас, петролеј, бакар, железо, 
манган, цинк, сулфур 

Индустрии: петролеј, петрохемикалии, фертилизатори, текстил, цемент 
и други градежни материјали, преработка на храна 
(рафинирање на шеќер, зеленчук и масло за јадење), 
црна и обоена металургија  

Валута: Ирански риал (IRR) 

 
Економски показатели 

 

БДП куповна моќ: 1.003 милијарди САД $ (2011)  

БДП стапка на пораст: 2% (2011)  

БДП по жител: 13.200 САД $ (2011)  

БДП по сектори: земјоделие 10,4%; индустрија 37,7%; услуги 51,8% 
(2011)  

Стапка на инфлација: 22,5% (2011)  

Работна сила: 26,4 милиони (2011)  

Невработеност: 15,3% (2011) 
 
Јавен долг: 12% од БДП (2011)  

Економија: Економијата на Иран е обележана од страна на 
неефикасниот државен сектор, кој се потпира само на 



нафтениот сектор (обезбедува 85% од приходите во 
државата). Поголемиот дел од економските активности се 
контролирани од страна на државата. Комбинација на 
контрола на цените и субвенциите, особено за храната и 
енергијата, продолжуваат да ја намалуваат економијата, 
административната контрола, широко распространетата 
корупција и други ограничувања, го намалуваат растот на 
приватниот сектор. Ваквата неефикасност и 
недостатоците на пазарот се погодни за развој на „сивата“ 
економија. Приватниот сектор е лимитиран само на мали 
работилници, земјоделство и услуги. Постои значителна 
стапка на „сива“ економија на пазарот, а и корупцијата е 
широко распространета. Со растот на цената на нафтата 
на светско ниво во 2011 година, се зголеми и извозот на 
нафта од Иран, со остварени приходи од преку 28 
милијарди САД долари. Сепак, експанзивната фискална и 
монетарна политика, лошото управување на власта, 
санкциите и падот на валутата, ја забрзаа  инфлацијата, 
при што стагнира растот на БДП. Иран, исто така, 
продолжува да страда од големиот процент на 
невработеност. Едуцираната популација на Иран, 
економската неефикасност и недоволните инвестиции, 
како домашни,  така и странски, условија зголемување на 
бројот на Иранци кои што бараат вработување надвор од 
земјата, што резултира со голем одлив на „мозоците".  

 

Индустриска стапка на пораст: 4,8% (2007)  

Земјоделски производи:  пченка, ориз, шеќерна трска, овошје, памук, 
млечни производи, волна и кавијар 

Извоз: 88,26 милијарди САД $ (ф.о.б 2007)  

Извозни производи: петролеум 80%, хемиски и петрохемиски 
производи, овошје, килими 

Извозни партнери: Кина 14,8%, Јапонија 14,2%, Турција 7,3%, Италија 
6,4%, Јужна Кореја 6,3%(2007)  

Увоз: 53,88 милијарди САД $ (2007)  

Увозни производи: индустриски материјали, капитални производи, 
прехранбени и други производи за широка 
потрошувачка, технички услуги 

Увозни партнери: Кина 14,3%; Германија 9,7%; Арапските Емирати 
9,2%; Јужна Кореја 5,8%; Русија 5,3%; Италија 5%, 
Франција 4% (2007)  

Надворешен долг: 20,68 милијарди САД долари (2007)  

 
 

Иранско стопанство (извор: Википедија) 



Иранското стопанство го сочинуваат нафтени и други големи 
претпријатија кои се во државна сопственост (50% од вкупната 
економија), приватно претприемништво и селско земјоделство,  
ориентирани кон задоволување на потребите на населението во сите 
гранки. Во стоковната берза на Техеран учествуваат 40 стопански 
гранки. Во 2000 година иранското стопанство беше 18-то во светот по 
големина, со индиција да стане 12-то до 2015 година, со најразвиена 
индустрија, земјоделство, енергетика, информатичка технологија и 
градежништво на Блискиот Исток. Покрај Кина и Турција, Иран е најголем 
градител на хидроелектрани во светот. 

Целта на Владата на Иран е на стопански план да ја намали 
зависноста од производство на нафта и преку воведување на пазарни 
реформи да воведе поголема разновидност на пазарот. Затоа, таа 
вложува во развој и поттикнување на автомобилската, 
електротехничката, петрохемиската и нуклеарната индустрија. Големите 
приходи од тргувањето со нафта, му помогнаа на Иран, од 1996 година 
наваму, да ја намали својата задолженост и редовно да ги отплатува 
долговите, што резултираше со фактот дека Иран денес е трета земја во 
светот со најмал процент на надворешен долг во однос на БДП (3,7%, 
односно 12,8 милијарди САД $). Нафтата и природниот гас се 70% од 
извозот, но помалку од 10% од вкупниот БДП. Иран помина низ процес 
на приватизација, поради што државниот удел во БДП е намален од 80% 
на 40%, но во наредните години се планира намалување под 20%. 
Стопанството на Иран, во 2010 година е проценето меѓу 858,66 и 863,5 
милијарди САД $, или 11.396 САД $ по глава на жител, што значи дека 
порастот е четири пати поголем во однос на периодот пред револуцијата 
во 1979 година, иако бројот на населението е двојно зголемен.   

Иран е втора земја во светот по богатство на природен гас (15%) и 
трета по богатство на нафта (10%). Во 2000 година Иран склучи бројни 
договори со Кина, Русија, Индија и со Малезија од областа на нафтената 
инфраструктура, чија вредност е поголема од десетина милијарди САД 
$. Иран, сега, во домашните капацитети произведува 70-80% од 
потребната опрема за истражување, производство и транспорт на 
фосилни горива. Проценката на Иранската администрација е дека по 
завршување на нафтената инфраструктура, заработувачката од нафта и 
од природен гас, во 2015 година ќе достигне вредност од 250 милијарди 
САД $. Последните 20 години се развива локалната индустрија наменета 
за домашната потрошувачка, како што се апарати за домаќинство, 
автомобили, земјоделски и други прехранбени производи, фармацевтски 
производи и др. Многу се вложува во истражувања и иновации, како што 
се нанотехнологии, биотехнологија, фармакологија, вселенски и 
нуклеарни технологии. Иран располага со големи туристички 
потенцијали  и меѓу 2005 и 2010 година беше 10-та светска туристичка 
земја.   

Водечки трговски партнери на Иран се: Кина, Германија, Јужна 
Кореја, Франција, Јапонија, Русија, Турција и Италија, додека се 



зголемува соработката со Сирија, Индија, Венецуела, Шри Ланка и со 
Јужна Африка.   

 

Поради релативната изолација на глобалниот пазар, Иран во основ ги 
избегна последиците од глобалната финансиска криза во 2008 година,  
но поради зголемување на санкциите како резултат на развој на 
нуклеарната програма, дури во 2012 година стопанството почна да се 
соочува со тешкотии. Прв пат по 1980 година, Ирак го презема приматот  
од Иран во однос на трговијата со нафта. Во септември 2012 година, 
риалот достигна рекорден пад во однос на САД $. Нарушувањето во 
стопанството делумно се должи и на комбинацијата на контролирање на  
цените и давање субвенции, особено во прехранбениот и енергетскиот 
сектор. Административните контроли, корупцијата  и други рестриктивни 
фактори влијаат врз развојот на приватниот сектор. Во 2009 година, 
претседателот Ахмадинеџад спроведе реформи за намалување на 
субвенциите.   

Двоцифрената инфлација и невработеноста се сериозни 
внатрешни стопански проблеми. Експертите тврдат дека на Иран му е 
потребен стопански раст од 5% за да се вработат 900.000 работници. 
Земјоделството претставува 11% од иранскиот БДП и вработува една 
третина од работната сила. Во 2004 година, секундарните дејности, во 
кои спаѓаат  рударството, производството и градежништвото, сочинуваат 
42% од БНП и вработуваат 31% од работната сила. Иако минералните 
суровини учествуваат 70% во вкупниот извоз, во рударството се 
вработени помалку од 1% од работната сила. Услужните дејности 
учествуваат со 48% во БДП и вработуваат 44% од работната сила. Во 
2005 година 33% од вработените биле жени, односно 28,4 % во 
индустријата, со што Иран е пред сите водечки светски економии. Две 
третини од работно способното население е под 30 години старост.  

Трговски санкции кон Иран  

Одредени трговски рестрикции во однос на трговијата со Иран:  

 ОН Советот за безбедност UNSCR 1737 of 23 of December 2006;  

 UNSCR 1747 of March 2007;  

 UNSCR 1803 of March 2008 and UNSCR 1929 of June 2010;  

 EU - трговски рестрикции кон Иран регулирани со Регулативата на 
Советот со која се утврдува листа на производи забранети за увоз 
од Иран Council Regulations 423/2007, 618/2007 and 1110/2008;  

 ЕУ воведува дополнителни рестриктивни мерки „црна листа“ на 
компании, банки, осигурителни куќи  и лица (26 July 2010);  

 Нов пакет-мерки е донесен на 23 јануари 2011 година и се состои 
од ембарго за нафта, санкции за петрохемиската индустрија и 
финансиски мерки, вклучувајќи делумно замрзнување на 
средствата од Централната банка на Иран. Пакетот вклучува 
рестрикции на извоз на банкноти, метални пари, злато, метали и 



дијаманти, дополнителна рестрикција на извоз на производи со 
двојна намена, како и забрана за финансиски трансакции на 
иранските компании ( Tidewater, Bank Tejarat). 

Иран учествува со 0,8% во вкупната трговија на ЕУ со светот, со 
0,9% во вкупниот извоз и со 0,7 % во вкупниот увоз. ЕУ е прв трговски 
партнер на Иран и една третина од неговиот извоз завршува на пазарите 
на ЕУ. Извозот на ЕУ во Иран, во 2010 година изнесуваше вкупно 11,3 
милијарди евра, од што  56,4% се машини и опрема и 15,8% хемиски 
производи. Од вкупниот увоз од Иран во ЕУ , 14,5 милијарди евра, 90% 
се производи од енергетскиот сектор.  
 

Во првите 6 месеци 2012 година, САД извезле во Иран стоки во 
вредност од 168 мил. САД $, а увезле стоки во вредност од 0,6 САД $, 
додека во 2011 година оствариле вкупен извоз во таа земја во вредност 
од 220 мил. САД $.    
 
 
 

Правна рамка за стопанска соработка 
 меѓу Македонија и Иран 

 
ЗАКОН за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република 
Македонија и Владата на Исламската Република Иран за превоз на 
патници и стоки во меѓународниот патен сообраќај – МД – 27/98-22. 
 
ЗАКОН за ратификација на Спогодата меѓу Владата на Република 
Македонија и Владата на Исламската Република Иран за заемно 
унапредување и заштита на инвестиции – МД – 702-56/ 
 
ЗАКОН за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република 
Македонија и Владата на Исламската Република Иран за одбегнување  
на двојното оданочување по однос на данокот од доход и данокот на 
капитал – МД – 7/02-329. 
 
ЗАКОН за ратификација на Договорнот за трговска економска соработка 
меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Исламската 
Република Иран – 100/02-119. 
 
Спогодба за соработка меѓу Стопанската комора на Македонија  и  
Иранска комора за трговија, индустрија и рударство (1993) 

 
 

Надворешно-трговска размена  
меѓу Република Македонија и Исламската Република Иран 

(јануари – јуни 2012 година) 
  

Вкупната трговска размена на Република Македонија со 
Исламската Република Иран во првата половина од 2012 година 
достигна вредност од 1,4 милиони САД долари и тоа се должи на 



едностраната размена преку увозот од Иран (составен од нафтени 
масла и полиетилен).  
 

 
Обем на трговската размена со Иран  

во периодот јануари – јуни 2012 година 
Во САД долари 

 

Извоз 
 

Увоз 
 

Вкупно 
 

Количина 
во кг 

Сума во 
САД $ 

Количина 
во кг 

Сума во 
САД $ 

Количина во 
кг 

Сума во 
САД $ 

48 384 1.356.686,00 1.390.546,0
0 

1.356.734,00 1.390.930,00 

 
Надворешно-трговска размена меѓу 

Република Македонија и Иран во 2011 година 
 

Вкупната трговска размена на Република Македонија со ИР Иран 
во 2011 година достигна вредност од 6,2 милиони САД $, што 
претставува пад од 14,2% во однос на истиот период од претходната 
година.  При тоа, остварен е извоз во вредност од 942 илјади САД $ или 
пад од 47,2%, додека увозното салдо изнесува 5,3 милиони САД $, што е 
намалување од 3,5% споредбено со истиот период од 2010 година. 
Евидентиран е негативен биланс во трговската размена од 4,3 милиони 
САД $.  

 
  

СТОКОВНА РАЗМЕНА (2000/2011) 
        Во илјади САД $ 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Извоз 2.159 2.097 0. 790 1.514 0. 473 0.473 1.095 1.162 1,879 0,832 1,782 0,942 

Увоз 6.108 2.521 3.790 1.647 1.335 1.335 2.046 3.438 3,239 3,905 5,489 5,300 

Вкупно 8.267 4.619 4.580 3.161 1.808 1.808 3.142 4.601 5,118 4,737 7,271 6,243 

Трг. 
салдо 

-3.949 -0.424 -3.000 -0.133 -0.862 0.862 -
0.951 

-
2.276 

1,360 -
3.073 

-3,707 -4,358 

 
 
 
 

 Во 1993 година, за време на посетата на Бизнис-делегација на 
Стопанската комора на Македонија на Иран, потпишана е 
Спогодба за соработка меѓу Иранската комора за трговија, 
индустрија и рударство, која, покрај поддршката за саеми, 
директни деловни контакти, посети, предвидува согласно  
интересот и основање на заедничко тело (деловен совет или 
мешовита комора). При оваа посета беше промовиран и 
коморскиот почесен претставник во Иран, Ефтим Бабачев, 



вработен во „ЕМО“ - Охрид. Во тој период „ЕМО“ - Охрид 
остваруваше значајна соработка со Иран и имаше свое 
претставништво во Техеран. 

 

 Иран е една од земјите која е опфатена со глобалниот Проект  
„Новиот пат на свилата“. Со овој проект ќе се воспостави или ќе се 
зајакне меѓусебната стопанска соработка на земјите од Кина до 
Црното Море (Централноазиските земји) до создавање на зона на 
слободна трговија. 

 
ПЛАТФОРМА за разговори 

 
 Интересот за воспоставување соработка на билатерално, 

институционално и корпоративно ниво од наша страна е 
повеќегодишен, за што зборува договорот за соработка меѓу 
коморите, потпишан во 1993 година, како и нашиот одѕив за 
учество на состанокот во Виена, во 2009 година. 

 Коморските експерти се обидувале да направат контакти, 
комуницирале со своите колеги од партнерската комора на 
Иран, но од таму не е искажана соодветна заинтересираност. 

 Економските потенцијали на Иран и на РМ, согласно 
статистичките податоци, зборуваат за тотално меѓусебна 
економска незаинтересираност или пак познавање. Не 
располагаме со податоци дали македонскиот или иранскиот 
извоз доаѓаат од трети земји.  

 Повремено, некои компании се јавуваат до Комората со 
прашања во врска со трговијата со Иран, но бидејќи 
Амбасадата на Иран во Македонија не е постојано екипирана, 
одговори добивавме од Амбасадата на Иран во Белград 
Покрај прашањето што е под трговска рестрикција, а што не е, 
базично прашање на компаниите е прашањето за начинот на 
плаќање, во контекст на рестрикциите и каква е сигурноста.  

 Според наши информации, во Турција функционираат голем 
број ирански фирми. Можеби запознавањето со некои од нив 
би бил првиот чекор во отворањето комуникација со ирански  
компании во Иран. 

 Комората иницираше и ја поддржува иницијативата на 
Министерството за економија доставена до МНР (повеќе 
години наназад) за склучување договор за преференцијална 
трговија. Ова е важно, особено од аспект дека Иран не е 
членка на Светската трговска организација, туку само е 
набљудувач. 

 Цениме дека заедно со Амбасадата на Иран би требало во 
Комората да се организира презентација на иранското 
стопанство и  за тоа како да се работи со Иран. Од таквиот  
настан би се добил првичниот впечаток за заинтересираноста 
на македонските компании за соработка со Иран. 

 Стопанската комора на Македонија е подготвена, во соработка 
со Трговско-индустриската комора на Иран, да организира 
бизнис-средби, во термин што тие ќе го предложат. 



 
 
 
Структура на извозот од РМ во Иран 
2011 

Подготвени адитиви за цементи, малтери или бетони 

Други апарати за заштита на електрични струјни кола до 1000 В 

2010 

Други апарати за заштита на електрични струјни кола до 1000 В 

Релеи до 1000 В 

2009 
Други апарати за заштита на електрични струјни кола до 1000 В 
2008 
Други апарати за заштита на електрични струјни кола до 1000 В 
2007 

Други апарати за заштита на електрични струјни кола до 1000 В 

Релеи до 1000 В 

2006 
Други апарати за заштита на електрични струјни кола до 1000 В 
2003 

Други заварени цевки со кружен напречен пресек над 406.4 мм 

Други делови и прибор 

 

2002 

Делови за апарати и уреди од 711.2 

Други апарати за заштита на електрични струјни кола до 1000 В 

2001 

Други заварени цевки со кружен напречен пресек над 406.4 мм 

Други апарати за заштита на електрични струјни кола до 1000 В 

Други делови и прибор 

2000 

Тутун неизжилен 

Автоматски прекинувачи на струјни кола за напон до 1000 В 

Други апарати за заштита на електрични струјни кола до 1000 В 

Релеи до 1000 В 

Други делови и прибор 

1999 

Цигари што содржат тутун 

Автоматски прекинувачи на струјни кола за напон до 1000 В 

Други апарати за заштита на електрични струјни кола до 1000 В 

Други делови и прибор 

1998 

Други мелнички камења и слично 

Други електрични трансформатори 

Други делови и прибор 

 
 
Структура на увозот од Иран во РМ 



 
2012, 1-6 

Нафтени масла и масла добиени од битуменозни минерали (освен сурови) и 
преработки н.н, со содржина > од 70% на Нафтени масла и масла добиени од 
битуменозни минерали, ако овие масла се основните состој 

Полиетилен примарен, со специфична густина помала од 0,94 

Полиетилен, со спечифична густина 0,94 или поголема 

 
2011 

Грозје,суво 

Фстаци, свежи или суви 

Урми, свежи или суви 

Нафтени масла и масла добиени од битуменозни минерали (освен сурови) и 
преработки н.н, со содржина > од 70% на Нафтени масла и масла добиени од 
битуменозни минерали, ако овие масла се основните состој 

Полиетилен примарен, со специфична густина помала од 0,94 

Полиетилен, со спечифична густина 0,94 или поголема 

Кополимери акрилонитрил -бутадиен -стирол 

2010 

Фстаци, свежи или суви 

Урми, свежи или суви 

Нафтени масла и масла добиени од битуменозни минерали (освен сурови) и 
преработки неспомнати, со содржина > од 70% на Нафтени масла и масла 
добиени од битуменозни минерали, освен отпадоци од масла 

Полиетилен примарен, со специфична густина помала од 0,94 

Полиетилен примарен, со спечифична густина 0,94 или поголема 

Кополимери акрилонитрил -бутадиен -стирол 

Други моторни возила за превоз на лица 

2009 

Грозје,суво 

Фстаци, свежи или суви 

Нафтени масла и масла добиени од битуменозни минерали (освен сурови) и 
преработки неспомнати, со содржина > од 70% на Нафтени масла и масла 
добиени од битуменозни минерали, освен отпадоци од масла 

Полиетилен примарен, со спечифична густина 0,94 или поголема 

Други моторни возила за превоз на лица 

2008 

Грозје,суво 

Фстаци, свежи или суви 

Урми, свежи или суви 

Полиетилен примарен, со спечифична густина 0,94 или поголема 

Кополимери акрилонитрил -бутадиен -стирол 

Други моторни возила за превоз на лица 

2007 

Зеленчук, приготвен или конзервиран, освен во оцет, друг 

Грозје,суво 

Фстаци, свежи или суви 

Урми, свежи или суви 



Масла за подмачкување и други тешки масла и производи врз база на тие 
масла 

Полиетилен примарен, со спечифична густина 0,94 или поголема 

Други моторни возила за превоз на лица 

2006 

Грозје,суво 

Фстаци, свежи или суви 

Урми, свежи или суви 

Масла за подмачкување и други тешки масла и производи врз база на тие 
масла 

Полиетилен примарен, со спечифична густина 0,94 или поголема 

Флоат стакло, брусено или полирано, неармирано 

Други машини за индустриско производство на храна и пијалаци 

2005 

Зеленчук, приготвен или конзервиран, освен во оцет, друг 

Грозје,суво 

Фстаци, свежи или суви 

Урми, свежи или суви 

Масла за подмачкување и други тешки масла и производи врз база на тие 
масла 

2004 

Зеленчук, приготвен или конзервиран, освен во оцет, друг 

Грозје,суво 

Фстаци, свежи или суви 

Урми, свежи или суви 

Масла за подмачкување и други тешки масла и производи врз база на тие 
масла 

2003 

Зеленчук, приготвен или конзервиран, освен во оцет, друг 

Грозје,суво 

Фстаци, свежи или суви 

Урми, свежи или суви 

Масла за подмачкување и други тешки масла и производи врз база на тие 
масла 

Специјални трансакции и производи кои не се класифицирани според видот 

2002 

Зеленчук, приготвен или конзервиран, освен во оцет, друг 

Масла за подмачкување и други тешки масла и производи врз база на тие 
масла 

Специјални трансакции и производи кои не се класифицирани според видот 

2001 

Масла за подмачкување и други тешки масла и производи врз база на тие 
масла 

Специјални трансакции и производи кои не се класифицирани според видот 

2000 

Масла за подмачкување и други тешки масла и производи врз база на тие масла 

Диметил терефталат 

Специјални трансакции и производи кои не се класифицирани според видот 



1999 

Зеленчук, приготвен или конзервиран, освен во оцет, друг 

Масла за подмачкување и други тешки масла и производи врз база на тие 
масла 

Диметил терефталат 

Специјални трансакции и производи кои не се класифицирани според видот 

1998 

Зеленчук, приготвен или конзервиран, освен во оцет, друг 

Фстаци, свежи или суви 

Специјални трансакции и производи кои не се класифицирани според видот 

 


