
СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

Информација за трговската размена на Република 
Македонија  со  земјите  од  Блискиот  Исток  и  Магреб: 
(Јордан, Палестина, Либан, Сирија, Ирак, Иран, Кувајт, 
Обединетите  Арапски  Емирати,  Катар,  Бахреин, 
Саудиска  Арабија,  Египет,  Либија,  Тунис,  Алжир  и 
Мароко)

Февруари 2009 година
Скопје

1



Трговска размена

Република Македонија  во  2008  година  има  остварено  трговска 
размена со Обединетите Арапски Емирати (ОАЕ), Бахреин, Египет, Ирак, 
Иран, Катар, Мароко, Сирија, Саудиска Арабија, Тунис, Оман, Катар, Либан, 
Либија  и  Јордан.  Вкупната  надворешно-трговска  размена  на  Република 
Македонија  во  2008 година со  земјите  од  Блискиот  Исток  и  од  Магреб 
достигна вредност  од 27, 9 милиони САД $, при што е остварен извоз во 
вредност од 9,6 милиони САД $ и увоз во вредност од 18,3 милиони САД $. 

Компаративните  статистички  анализи  покажуваат  дека  обемот  на 
стоковната размена во 2008 година е за  22,9 отсто повисок од обемот на 
размената во 2007 година. 

Трговскиот дефицит во 2008 година изнесува  8,7 милиони САД  $ и е 
помал во однос на 2007 година за  18,7 отсто.

Покриеноста на увозот со извоз изнесува 52,4 %. (Прилози)

Надворешно-трговска размена меѓу Република Македонија
 и земјите од Блискиот Исток и Магреб

             во милиони САД$
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006   2007 2008

Извоз / / / / 2.76 3.83 11.64 5.17 9,6
Увоз / / / / 7.76 20.04 11.04 16.60 18,3
Вкупно / / / / 10.52 23.87 22.68 21.77 27,9
Трг. 
салдо

/ / / / -5.00 -16.21 +0.60 -11.43 -8,7

Во  поглед  на  застапеноста  на  производите  во  размената,  во  2008 
година, во структурата на извозот најмногу се застапени: стоките од црната 
металургија,  електроопрема,  металопреработубвачки  производи   и 
неизжилен тутун. Во вредност поголема од 1 милион САД $ се извезени: во 
ОАЕ -  фероманган  (1,5  милиони  САД  $); Либија - други електрични 
трансформатори (1,3 милиони САД $); во Иран - други апарати за заштита 
на електрични струјни кола до 1000 (1,6  милиони САД $); и  во  Египет  - 
неизжилен тутун (1,5 милиони САД $);  во  увозот, статистиката ги бележи 
прехранбените  стоки,  хемиските  производи,  текстилните  производи, 
превозните средства, алуминиумските производи. Во вредност поголема од 
1 милион САД долари се  увезени: од Египет -  чист натриум хлорид и сол 
(сол за јадење и денатурирана сол);  од Иран -  други моторни возила за 
превоз на лица (1,6  милиони  САД $);  од  Катар  се  увезува  полиетилен 
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примарен во износ од 3 милиони САД $.  Телефонски апарати во износ од 1 
милион САД $ се увезуваат од ОАЕ 

Во 2007 година во  извозот, беа застапени главно  стоките од црната 
металургија,  електроопрема,  металопреработубвачки  производи, 
неизжилен тутун  и  како навестување, скромниот извоз на свежи јаболка 
(Ирак) и пекарски производи во Ирак и во Либија. Во вредност поголема од 
1 милион американски долари 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   бележи 
прехранбени  стоки,  хемиски  производи,  текстилни  производи,  превозни 
средства,  алуминиумски  производи.  Во  вредност  поголема  од  1  милион 
САД долари се увезени:  од Египет -  чист натриум хлорид и сол (сол за 
јадење и денатурирана сол)  во воден раствор или 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 $). 
 

Споредбената анализа  на  структурата  на  извозот  и  увозот  покажува 
дека таа битно не се менува. За жал, навестувањето дека се отвора пазар 
за прехранбени производи, со скромен извоз во 2007 година, не се повтори 
во 2008 година. 

Во периодот од 2000  до 2003  година,  статистиката на Република 
Македонија не бележи трговска размена со регионот.

Трговската размена  со  земјите  од  овој  регион  продолжува да  се 
одвива  инцидентно,  без  стратегија  на  Владата  кон  овој  пазар,  без 
билатерална рамка, дефиниран маркетиншки пристап, а дел од стоките 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 ограничен е и финансискиот 
капацитет,  особено  во  доменот  на  давањето  гаранции.  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  земји  за  коишто  на  македонските  граѓани  им  се 
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потребни визи, така што заверката на сертификатот за потекло 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. 

Непостоењето на  билатерално  договорно  уредување  на  односите 
меѓу државите, конвенции коишто ги уредуваат меѓусебните односи на сите 
нивоа,  особено  во  економијата  (инвестиции,  оданочување,  царинска 
соработка,  работни  конвенци...),  создава амбиент  на  несигурност  за 
преземање  деловни  активности.  Република  Македонија  за  сега  има 
билатерални  договори  со  Египет,  Иран,  Катар  и  Кувајт  (Прилог).  Во  тој 
контекст, со  Египет  и  со  Иран  се  склучени  договори  за  поттикнување 
заштита на инвестиции и  за одбегнување на двојното оданочување, а со 
Катар за  одбегнување на двојното оданочување; Стопанската комора на 
Македонија со Унијата на трговските 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  билатерална  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 во 2006 година, преку 
Министерството за надворешни работи на Република Македонија,  истата 
сеж уште  не  е  завршена  -  нема  информација  од  либиската  страна. 
Компаниите  кои  се  интересираат  за  соработка  со  овие  земји,  често  се 
интересираат како би се одвивал платниот промет и дали нашите банки 
имаат директни или кореспондентски односи со банките во тој регион. 

Прашањето на визниот режим на Република Македонија кон или од 
тие  земји  кон  Република  Македонија  дополнително  ги  обесхрабрува 
компаниите да започнат соработка.  

За развивање  на  соработката  меѓу  државите  од  регионот  и 
Република  Македонија, потребна  е  целосна  и  подолгорочно  поставена 
програма  за   взаемна  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, освен една или две од Египет каде 
што Република Македонија има амбасада.

ЕУ-интегративните процеси -  Република Македонија
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и земјите од Блискиот 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). Во Брисел, на 20 мај 2008 година, Европската 
комисија ја потврди структурата на идната Медитеранска унија: основање 
на Секретаријат и Постојан комитет на Евромедитеранските претставници. 
Усвоен  е   документ  со  којшто се  дефинираат  политиките,  мерките  и 
проектите  со  чија  примена  ќе  се  унапреди  квалитетот на  живење  на 
граѓаните  во  регионот.  Во  Париз,  за  време  на  претседателството  на 
Франција со ЕУ, на 13 јули 2008 година, се инаугурираше Медитеранската 
унија.

 Евромедитеранското партнерство - зоната на слободна трговија - 
подразбира проширување на паневропската кумулација на потеклото и на 
медитеранскиот  базен.  На   Евромедитеранскиот  самит,  на  21  октомври 
2007 година,  во  Лисабон,  министрите  за  трговија  на  ЕУ  донесоа 
Декларација  во  врска  со  привршувањето  на  процесот  на  стопанска 
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  се користат најавените 
привилегии,  дијагоналната кумулација  на  потеклото  на  стоките, 
неевропските медитерански земји - Република Македонија - ЕУ,  ќе мора 
претходно  да  се  склучат 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 создавањето на 
билатералните односи на слободна трговија со неевропските медитерански 
земји, Република Македонија треба да изгради однос како составен дел од 
европската интеграција. Стопанската комора на Македонија, преку своето 
членување во Националниот совет за евроинтеграции усмено и писмено 
има  побарано  Владата на  РМ, што  побргу, да  го  започне  процесот  на 
либерализација на трговијата со земјите во Евромедитеранската унија.

Покрај,  медитеранскиот стопански басен,  интересите на ЕУ се 
присутни и во Заливот. Имено, земјите во Заливот се во долготраен процес 
на трговска интеграција со ЕУ.  Кралството Саудиска Арабија,  Кралството 
Бахреин,  Обединетите Емирати,  Катар,  Султанатот Оман и Кувајт, 
функционираат во рамките на регионалната асоцијација на овие држави, 
претставена во Заливскиот совет за соработка,  (Голф Цооператион 
Цоунцил/ГЦЦ).  Тоа е регионална политичка,  економска и опшествена 
организација, со цел имплементирање и претставување на соработката во 
сите сегменти меѓу шесте арапски држави.  Од 1  јануари 2008 година, 
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економиите на овие земји функционираат во рамките на Единствениот 
заливски пазар и царинската унија. Заедничката економија во моментот на 
интеграцијата "тежеше"  715  милијарди долари.  Регионот се движи од 
нивото на соработка кон целосна економска и монетарна интеграција, а од 
2010  година овие земји ќе функционираат и како монетарна унија.  Се 
планира до 2013 година  регионот да влезе во зона на слободна трговија со 
САД.  Со ЕУ,  преговорите за слободна трговија траат веќе 20  години и се 
очекува, конечно, нивнотои привршување. 
 

Во регионот живеат 36 милиони луѓе,  но само 60% се од локално 
потекло.  Тековниот  БНП изнесува  612  милијарди  САД  $,  а  по  глава  на 
жител  17.000  САД  $.  Во  2007  година  обемот  на  надворешна  трговија 
изнесуваше 300 милијарди САД $, и трговски суфицит од 132 милијарди 
САД $. Во однос на ЕУ е забележан трговски дефицит. Во 2006 година, ГЦЦ 
бил  петти  пазар  по  големина  за  ЕУ-производите  во  вредност  од  55 
милијарди  евра,  а  увозот  од  регионот  во  ЕУ,  главно  нафта  и  нафтени 
производи,  беше  во  вредност  од  37,5  милијарди  евра.  Во  периодот 
2002-2006 година,  вкупните инвестиции од регионот во светот изнесуваа 
542 милијарди САД $, од коишто 100 милијарди САД $ беа инвестирани во 
ЕУ. Во 2006 година ЕУ има инвестирано во регионот само 2,6 милијарди 
евра, што е помалку од 1% од вкупно извезениот капитал на ЕУ во 2006 
година. 
 

Во регионот  функционираат  8955  (2006  година)  мали  и  средни 
индустриски компании. Овие компании вработуваат 52% од 815.000 вкупно 
вработени во индустрискиот сектор. Економските активности се насочени 
кон  банкарството,  енергијата,  трговијата,  индустријата,  бродарството, 
градежништвото, земјодлиетото, сточарството, хотелиерството и туризмот. 
Економијата  функционира  врз  приватниот  капитал,  приватно-јавно 
партнерство и јавните фондови. 
 Напоредно, со одвивањето или привршувањето на преговорите за договор 
за слободна трговија меѓу ЕЗ  и Заливскиот совет за соработка, а со цел 
зајакнување на соработката,  во октомври 2007 година,  Еуроцхамбрес 
потпиша Меморандум за разбирање со Федерацијата на трговските и 
индустриски комори од земјите на Заливскиот совет за соработка 
www.fgccc.org .

Како резултат на овие активности, Еуроцхамбрес, во мај 2008 година 
реализираше  студиска посета на Коморско-стопанска делегација на 
Федерацијата,  со цел запознавање со стопанските трендови,  начините на 
работа на коморите во регионот и воспоставување директни контакти со 
компаниите.  Стопанската комора на Македонија се појави со промотивна 
страница во луксузното издание „ТХЕ ЕУ - ГЦЦ ГАТЕЊАЅ МАГАЗИНЕ" на 
Заливскиот  совет  за  коморска  соработка  (Голф  Цооператион  Цоунцил 
Цхамберс  оф Цоммерце/ГЦЦЦ).  Ова  посебно  опремено  издание  на  27О 
колор-страници насловено „Перспективите на ЕУ - ГЦЦ 2008: Заедно ние 
просперираме“, беше промовирано во Лондон на 17 ноември 2008 година. 
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Стопанската комора на Македонија е единствената европска комора која во 
него се појавува со своја промотивна страница. Оваа активност е резултат 
на воспоставената комуникација на Стопанската комора на Македонија со 
Трговско-индустриската комората  на  Бахреин, преку  членството  во 
Еуроцхамбрес.

Што понатаму? 
  

Собранието на Стопанската комора на Македонија, со усвојување на 
предложената Програма за работа на Стопанската комора на Македонија 
во  2009 година,  како  еден од приоритетите  ја потврди и  поддршката на 
компаниите  за  воспоставување   соработка  со земјите  на  Блиски  Исток, 
Магреб и Заливот.  Поддршката на Владата -  создавање правна рамка и 
други  услови  е  неодминлива.  Во  тој  контекст, се  предлагаат  следните 
заклучоци:

• Владата на Република Македонија да го препознае интересот на 
стопанството за земјите од Блискиот Исток и Магреб, и да определи 
стратегија кон овие земји.  Дотолку повеќе што ЕУ,  преку 
либерализацијата на трговијата и имплементација на паневропско-
медитеранскиот систем на акумулација на потеклото на стоки некои 
земји  од тој  регион веќе ги  интегрирале, а  некои се  во процес на 
интеграција во слободна трговија со ЕУ. 

• Со Декларацијата, на 16.  Евромедитерански  самит,  одржан  на  21 
октомври 2007 година,  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 се трасира пат на трговијата во однос на 
медитеранските неевропски земји.  Овој процес на соработка на 
регионално ниво е дел од процесот на евроинтеграции и следствено 
на тоа треба да се преземат активности,  пред сеж во создавањето 
мрежа на билатерални договори за слободна трговија. 

 Потребно е да се засили промоторската активност  преку трговски 
претставништва - претставници во  земјите  од регионот, но  и  таму 
каде  што е  можно,  да се отворат ДКП-канцеларии, во функција на 
поддршка на развојот на стопанската соработка. 

 Бидејќи државите  од  регионот ги  планираат  своите  економии и 
развојот,  на  извесен  начин  централизирани,  неопходно  е 
воспоставување  на  институционална  соработка  со  непосредна 
државна поддршка 

 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 
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хоризонтално  поврзување,  врз  основа  на  приватно-јавни 
партнерства.
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