
 
 

ПЛАТФОРМА ЗА ЕКОНОМСКАТА СОРАБОТКА МЕЃУ 
МАКЕДОНИЈА И КАТАР 

 
 

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРЖАВАТА  КАТАР 
 

Под раководството на Ал-Тани фамилијата уште од средината на 
1800 година, Катар се трансформира од сиромашен Британски 
протекторат, забележлив по ловци на бисери, во независна 
профитабилна земја, со големи доходи од сировата нафта и природниот 
гас. Кон крајот на 1980-тите и почетокот на 1990-тите катарската 
економија беше осакатена од неконтролираното експлоатирање на 
сировата нафта од страна на Емирот кој ја водеше земјата од 1972 
година. Неговиот син, сегашниот Емир на Катар Н.В. Хамад бин Калифа 
ал- Тани, со мирен пуч го собори својот татко од власт  во 1995 и се 
постави за водич на државата. Во 2001 год. Катар го реши долго 
нерешениот проблем со границите со Саудиска Арабија и Кралството 
Бахреин. Сировата нафта и природниот гас ја направи државата да има 
највисок БНД во светот. 
 
Локација:  Блиски Исток, полуостров кој се граничи со водите на 
Персискиот Залив и со Саудиска Арабија. 
Површина на територија: 11, 437 км2 
Клима: Сува,унерена,убави зими,топли влажни лета. 
Природни ресорси: нафта, природен гас, риби. 
Иригација на почвата: 130 км2, лимитирано количество на природна 
вода ја зголемува потребата од правење на поголеми фабрики за  
десалинизација. 
Договори потпишани за заштита на природата но не ратификувани: 
Биодиверзија,Промена на Клима, Промена на Клима-Кјото Протокол, 
Хазардни Отпади, Закон за Морето, Озонска Заштита и многу други. 
Географија: Стратешка позиција во центарот на Персискиот Залив, 
блиску до најголемите нафтени наоѓалишта. 
Население: 885,359  
Стапка на раст на населението: 2,5%  
Националност: Катари 
Етнички групи: Арапи 40%, Индуси 18%, Пакистанци 18%, Иранци 10%, 
останати 14% 
Религија: Муслимани 95% 
Јазици: Арапски официјален, Англиски се користи како втор јазик 
Писменост: над 15 год. читаат и пишуваат, а 89% се писмени од 
вкупното население.  
Име на државата:  Држава катар 
Државно уредување:  Традиционална монархија. 
Главен град: Доха  
Административна поделба : 10 општини. 
Независност: 3 Септември 1971 ( од В.Б.) 



Национален ден :  3 Септември, Ден на Независноста 
Устав: Ратификуван на референдум од народот на 29 Април 2003, 
потврден од Емирот на 8 Јуни 2004, ефективен од 9 Јуни 2005 
Правен систем: Дискрециони систем на право контролиран од Емирот, 
за воља на вистината, во цивилните парници цивилниот закон почнува 
да се применува. Традиционалниот Шерија закон се применува во 
граѓански и семејни парници. 
Државно уредување:  
-Шеф на државата  Н.В.  Емирот  Хамад бин Калифа ал- Тани ( од 27 
Јуни 1995, откако го симна од власт сопствениот татко). Негов заменик е 
Принцот Н.В. Тамим бин Хамад бин Калифа ал- Тани, четвртиот син на 
монархот ( избран од монархот на 5 Август 2003 год.). Емирот Хамад бин 
Калифа  ал- Тани исто така ја има функцијата на Министер за одбрана и 
главнокомандувач на Армијата.  
- Премиер Н.В. Абдала бин Калифа ал- Тани, брат на монархот       (од 30 
Октомври 1996)     
- Помошник на Премиерот Мухамед бин Калифа ал-Тани, исто така брат 
на монархот ( од 20 Јануари 1998)  
- Заменик на Премиерот и Министер за надворесни работи е Хамад бин 
Џасим бин Џабир ал- Тани (од 16 Септември 2003)  
- Втор заменик на Премиерот и Министер за електрика, вода, индустрија 
и енергија е Абдула бин Хамад ал- Атијах. 
Кабинет на владата го сочинуваат Министрите избрани од монархот. 
За сите гореспоменати функции нема избори, монархот ја добива 
функцијата наследно.  
Во Април 2003 , Катар одржа народни избори за 29 члена  за Централен 
Општински Совет, кој  има консултативна власт за да им помогне на  
општините. Истиот избор се одржа  првпат во Март 1999 год. 
Еднодомниот Советодавно тело или Маџлис ал- Шура е составен од 35 
члена кои се номинирани од монархот. Прма новиот устав кој почна да 
биде во сила од 9 Јуни 2005, истото тело ке биде составено од 45 члена, 
од кои пак,  две третини ке бидат избрани на непосредни избори од 
народот, а емирот би ги избрал  останатите. Подготовките се во 
припрема за одржување на првите избори во почетокот на 2007. 
Према правниот закон  од 2003, двостепениот судски систем, цивилниот 
и Исламски закон, се споија во Апелациони Судови. Најголем афторитет 
е Врховниот суд или Кади ал- Кудат. 
 
Членка на интернационални организации: АБЕДА, АФЕСД, 
АМФ,ФАО, Г-77,ГЦЦ, ИАЕА,  
ИБРД,ИЦАО,ИЦЦ,ИЦРМ,ИДБ,ИФАД,ИФРЦС,ИЛО,ИМФ, ИМО, 
Интерпол, ИОЦ,ИСО,ИТУ,ЛАС,МИГА,НАМ,ОАПЕЦ,ОИЦ, ОПЦЊ,ОПЕЦ,  
УН, УН- 
во советот на безбедност, УНЦТАД,УНЕСЦО,УНИДО,УПУ,ЊЦО,ЊХО, 
ЊИПО,ЊМО,ЊТО. 
Економија: Сировата нафта и природниот гас се вреднуваат на повеќе 
од 60% од БНД, приближно 85% од експортот и 70% од владините 
приходи. Нафтата и природниот гас ги создаде условите да БНД по 
жител биде 80% од најразвиените  и најбогатите Западно-европски 
земји. Докажаните резерви на нафта од 16 милијарди  барели, со 



досегашното експлоатирање, обезбедуваат искористување за 23 год., 
Резервите на природен гас кои се проценуваат на 25 билиони м3 и 
повеке од 5% од светските резерви, го става Катар на трето место во 
светот по ресорси од тој реагенс. Во Катар перманентно се присутни 
мултинационални странски инвеститори во изградбата на гасовите 
полиња, така да во последните години Катар се искачува на врвот на 
светските лидери во експлоатација на природниот течен гас (ЛНГ). Во 
последните години, а со порастот на цената на овие важни реагенси, 
Катар бележи постојан суфицит од извозот на истите. 
 
БНД : $ 23.64 милијарди (2005) 
БНД по жител е $27,400 , 
Економски раст :  8,8% ( 2005) 
Невработеност: 2,7% ( 2001) 
Буџет приходи: $ 17,31 милијарди 
Буџет расходи: $ 11,31  милијарди, од кои за капитални потреби се 
издвојуваат $2,2 милијарди 
Агрокултура: Овоштие, зеленчук, живинарство, млечни производи, 
говеда, риби.  
Индустрија: Сирова нафта и рафинирани производи од истата, амоњак, 
вештачки ѓубриња, петрохемиски производи, челична арматура, цемент, 
комерцијална репарација на бродови. 
Индустрискиот раст е 10% (2003) 
Производство на електрична енергија со термоелектрани на нафта 9.735 
милијарди кЊх. (2003)  
Производство на нафта 790,500 барели на ден (2005)  
Производство на природен течен гас (ЛНГ) 30,8 милијарди м3 (2003), а 
потрошувачка е 11,61 милијарди м3 (2003) 
Извоз: $ 24,9 милјарди ф.о.б. (2005), а партнери им се Јапан 41.9%, 
Јужна Кореја 15,8%, Сингапур9,1%, Индиа 5,4%. 
Увоз: $ 6,706 милијарди ф.о.б. (2005), а партнери им се Франција 26,6%, 
САД  9,5%, Саудиска Арабија  9,4%, ОАЕ  6,3%, Германија 5,2%, Јапан 
5,2%, В.Б. 5,1%. ( 2004) 
Увозот се состои претежно од машини, транспортни средства, 
прехрамбени производи и хемикалии.  
Монета: Катарски риал (ЉАР) 
Фискална година: 1 Април до 31 Март 
Комуникации: телефонија 190,900 (2004), мобилни 490,300 (2004) 
Модрен систем централно лоциран во Доха. ТВ станици 1 + 3 
репетитори, (2001), сателитски станици 3 ( Атлантик, Индиан, Арабсат), 
Интренет сервис провајдери 1 (2000), Интернет корисници  
165,000 (2005)  
Аеродроми: 5 (2005), со изградени писти 3, а останатите во изградба. 
Хелиопорт 1.  
Цевоводи: гас 1024км, течен гас 87км, нафта 702км. 
Патишта: асфалтирани 1,107 км.  
  

 
 



Надворешно-трговска размена меѓу  
Република Македонија и  Катар 

 
                                        во САД$ 

 2006    2007 2008 01-06 
2009 

Извоз ��������� / / / 

Увоз / �������
 ������	�� 313.148 

Вкупно ���������
 

�������
 ������	�� 313.148 

Трг. салдо +
��������� -

�������
 -������	�� -313.148 

 
Вкупната трговската размена меѓу Република Македонија и Државата 
Катар со години наназад се одвива на исклучително ниско ниво, при што 
за неколку години воопшто не се евидентирани податоци за рамената. 
 
Во поглед на извозот единствено е регистрирана вредност од 6,7 
милиони САД $ и тоа само за еден вид на производ:  други конструкции и 
делови од железо и челик. 
Увозното салдо кое се вреднува во илјада долари континуирано се 
состои единствено од полиетилен примарен, со спечифична густина. 
 
Со Катар Република Македонија има потпишано единствено Договор  за 
одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискална евазија 
по однос на данокот од доход и данокот на капитал  
 
На почетокот на 2008 година претседателот на Република Македонија 
Бранко Црвенковски оствари официјална посета на Катар при што  се 
сретна и со претставници на Стопанската комора и Агенцијата за 
инвестиции на земјата. 
Црвенковски на средбите со катарските стопанственици истакна дека 
сега е вистинскиот период за катарски инвестиции во Македонија, со 
оглед на фактот дека Македонија е земја-кандидат за членство во ЕУ.  
Тој на катарските стопанственици им ја презентира даночната политика 
на Македонија и ја претстави како најповолна со најниски даночни стапки 
во Европа и пошироко. Црвенковски, исто така, ги претстави секторите 
што се битни за Македонија, а тоа се енeргетиката, туризмот, 
земјоделството 
 
Анализирајќи ја вкупната трговска размена со земјите Блискиот Исток и 
од Магреб, може да се истакне дека таа 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 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.  
 
 

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 
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, 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.  
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