
 
 

Рударството и производството низ карактеристични статистички податоци 
 

Индустриско производство  
 

Според статистичките податоци, физичкиот обем на производството во 
секторот вадење на руди на метал има зголемување од 4,9%, додека кај вадење 
на други руди и камен има пад од 17,2%, а кај вадење на јаглен и лигнит 
намалувањето изнесува 14,1%, за шестте месеци од 2012 споредено со истите во 
2011 година.  

Експлоатацијата на руди и камен постепено се стабилизира, ако се има во 
предвид дека во првите три месеци од оваа година, пред се заради лошите 
временски услови, скоро и да не се работеше во рудниците.  
Учеството во структурата на стопанството на секторот рударство и вадење на 
камен изнесува 3,87%, со околу 5.000 вработени во 176 компании.  
 

Во производството на други неметални производи има намалување на 
физичкиот обем за 21,8%, што е последица на намалените порачки, како на 
домешен така и на странски пазари. Овој сектор учествува во структурата на 
стопанството со 7,46% каде се ангажирани околу 7.660 работници.  
 

Табела: Индекси на индустриско производство  
 2009 

2008 
2010 
2009 

2011 
2010 

I-VI -2012 
I-VI -2011 

I-VII-2012 
I-VII-2011 

Рударство и вадење на 
камен 

87,7 
96,2 

107,4 91,2 93.0 

Вадење на јаглен и лигнит 96,4 89,0 120,0 85,9 90,8 
Вадење на руди на метал 95,3 93,3 90,8 104,9 104,4 

Вадење на други руди и камен 69,0 113,3 113,8 82,8 82,9 

Производство на други 
неметални производи  

 
87.9 85.8 

 
110,0 

 

78,2 
 

75,4 



 
Извоз -  Увоз  

 
Извозот на минералните суровини се движи од околу 200 милиони евра, 

додека увозот достигна и до 270 милиони евра. Земји во кои се извезува се 
најчесто  во Србија, Бугарија, Албанија, Косово, Хрватска, Грција и други земји, 
додека увозот е од Грција, Германија, Србија, Босна и Херцеговина, Бугариа и 
други.   

Извозот на производи од други неметални производи во последините 
години бележи намалување и се движи околу 60 милиони евра,  додека увозот на 
овие производи бележи зголемување и изнесува двојно повеќе и до 120 милиони 
евра.  Прилог: Табела Извоз- Увоз  

 
Производство  
Ресурсите на минералните суровини претставуваат добра основа за 

експлоатација и преработка на минералните суровини. Во зависност од видот на 
производот имаме количините кои се различни по години.  
Во Табелата: Производство, дадени се видовите на производи за послените три 
години.  Прилог: Табела - Производство  

 
Перспективи  
Големиот број (преку 350) издадени локации за концесии за истаржување и 

експлоатација, со ангажирање на домашен, а посебно и на странски капитал во 
експлоатацијата на минералните суровини, претставуваат добра основа за 
економски развој на земјата.  

Во нередниот период се очекува со отварањето на новите рудници за бакар 
и злато, учествот на овокжј сектор од сегашниет 1,0% во БДП да се згоелми 
повеќе кратно. За таа цел потребно е заокружување на законската регулатива, 
која ќе обезбеди брзи и транспарентни услови за добивање на концесиите.  
 


