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Косовска економија 

 
Во текот на изминатите неколку години економијата на Косово покажа значителен 
напредок  од транзиција кон пазарен систем преку одржување на макроекономската 
стабилност, но сепак е високо зависна од техничката и финансиската помош на  
меѓународната заедница и од дијаспората. Дознаките од дијаспората – лоцирани  главно 
во Германија и Швајцарија - се проценуваат на околу 10% од БДП, а финансиската помош 
од донаторските институции на околу 7,5%. 
Косовските граѓани се најсиромашни во Европа со просечен годишен доход по глава на 
жител од само САД $ 6.500.  
Невработеноста е  околу 45% од населението, и е главна причина која ја засилува 
надворешната миграција и сивата економија.  Поголемиот дел од населението живее во 
рурални средини надвор од главниот град. 
 
Со меѓународна помош, Косово успеа да приватизира 50% од претпријатијата во државна 
сопственост.  
 
Минерали и метали - вклучувајќи и лигнит, олово, цинк, никел, хром, алуминиум, 
магнезиум и широк спектар на градежни материјали - порано беа основната компонента 
на индустријата, но производството опадна поради застарената опрема и недоволните 
инвестиции.  
 
Ограниченото и несигурно снабдување со електрична енергија поради технички и 
финансиски проблеми е голема пречка за економскиот развој. Официјалната валута на 
Косово е еврото, но српскиот динар исто така се користи во српските енклави. Косово е 
една од најотворените економии во регионот, и продолжува да работи со меѓународната 
заедница на мерки за подобрување на бизнис климата и привлекување на странски 
инвестиции. 
 
 

Општи показатели Косово 
 

1. Локација: Југоисточна Европа меѓу Србија и Македонија 
 
2. Површина: 

 Вкупно:    10.887 км2 
- Земјена површина: 10.887 км2 
- Водена површина:       0    км2 

 
3. Граници: 

 Вкупно: 702 км 

 Земји со кои граничи: Албанија, Македонија, Црна Гора, Србија 
 
4.  Главен град: Приштина 
 
5. Население: 2.126.708  
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6. Религија: Муслимани, Правславни , Католици  
 

7. Бруто домашен производ (БДП) 
БДП паритет на куповна моќ : 13,02 милијарди САД $ (2011) 

a. Стапка на пораст на БДП: 5% (2011) 
b. БДП по глава на жител: 6.500 САД $ (2011) 
c. БДП по сектори: 

- Земјоделство:  12.9% 
- Индустрија:  22.6% 
- Услуги:   64.5% (2009) 
 

9. Работна сила: 800.000 
 
10. Стапка на инфлација: 8,3% (2011) 
 
11. Стапка на невработеност: 45.3% (2011) 

 
12. Индустрии: Рударство, базни метали, градежни материјали, кожа и др. 

 
13. Земјоделски култури: пченица, пченка, овошје, компири, пиперки,  млечни 

производи, добиток 
 

14. Извоз: 419 милиони долари  (2011) 
 

Извозни производи: руди, метални преработки, сурова кожа и производи од 
кожа,тутун, текстил итн.   

 
15.  Увоз: 3,3 милијарди долари (2011) 

 

  Увозни производи: прехрамбени производи, нафтени деривати, машини и 
опрема, хемиски производи, текстил, дрво и преработки од дрво   

 
__________________________________________________________ 
Извор: ЦИА 

 
 

Република Македонија - Косово 
Трговска размена 

 
Надворешно-трговската размена меѓу Република Македонија и Косово, се одвива согласно 
Договорот за изменување и пристапување кон Централно-европскиот договор за слободна 
трговија или ЦЕФТА 2006, потпишан помеѓу Македонија, Албанија, БиХ, Србија, Црна Гора 
и УНМИК/КОСОВО а чија имплементација започна на 21.11.2007 година. Согласно ЦЕФТА 
2006, трговската размена меѓу Македонија и Косово е целосно либерализирана. Пред тоа, 
билатералната стопанска соработка со Унмник/Косово се одвиваше согласно со 
Привремениот договор за слободна трговија со Времената Административна Мисија на ОН 
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во Косово - УНМНИК, (1 август 2005 год. од страна на Косово, а 1 јануари 2006 од страна на 
Република Македонија).   

 
Надворешно трговска размена меѓу  

Македонија и Косово 
 

Обем на трговската размена на Република Македонија со Косово 
 во 01-07. 2012 година 

во ооо.САД$ 

 
ВКУПНО 

СТРУКТУРА 
УЧЕСТВО 

ВО РМ 

 
ИЗВОЗ 

СТРУКТУРА 
УЧЕСТВО 

ВО РМ 

 
УВОЗ 

СТРУКТУРА 
УЧЕСТВО 

ВО РМ 

 
БИЛАНС 

 
250 296 

 
 

 
4.2 

 
235 209 

 

 
10.3 

 
15 087 

 

 
0,4 

 
+220 122 

 
Вкупната трговска размена на Република Македонија со Косово во периодорот јануари – 
јули 2012 година достигна вредност од 250,3 милиони САД$ и учествува со 4,2% во 
вкупната трговска размена на земјата. 
 
При тоа, остварен е извоз во вредност од 235,2 милиони САД$ со 10,3% учество во 
вкупниот извоз на РМ. Увозното салдо изнесува 15,1 милиони САД$ со учество од 0,4%.  
Евидентирано е позитивно трговско салдо со суфицит од 220,1 милиони САД$. 
 
Во посочениот период, Косово е осми најважен партнер во надворешно-трговската 
размена на Македонија. 
 

Обем на трговската размена на Република Македонија со Косово 
во периодот 01-07.2012 / 01-07.2011 година 

во САД$ 

Вкупна размена Извоз Увоз 

2011 2012 Индекс 2011 2012 Индекс 2011 2012 
Инде

кс 

307.421.049 250.296.085 81,4 286.078.418 235.208.775 82,2 21.342.631 15.087.310 70,7 

Споредбениот приказ на трговката размена со Косово во првите седум месеци од 2012 

година укажува на пад како на вкупната размена (-18,6%), така и во извозот (-17.8%) и во 

увозот (-29,3%) на стоки .  

 
Трговска соработка помеѓу РМакедонија и Косово 

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$ 
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1.005.404.543,00 540.852.556,00 126.499.583,00 36.047.993,00 1.131.904.126,00 576.900.549,00 

 
Вкупната трговска размена на Република Македонија со Република Косово во 2011 година 
достигна вредност од 576,9 милиони САД$, што претставува раст од 25.4% во однос на 
истиот период од претходната година.  При тоа, остварен е извоз во вредност од 540.8 
милиони САД$ или раст од 23,5%, додека увозното салдо изнесува 36 милиони САД$, што 
е зголемување од 63,6% споредбено со истиот период од 2010 година. 
Евидентиран е позитивен биланс во трговската размена од 505 милиони САД$.  
 
Во вкупната надворешно-трговска размена, Косово е 8 трговски партнер  во 2011 година . 
 

Обем на трговската размена на Република Македонија со Косово  
 во периодот 2011 – 2010 година  

 

Вкупна размена Извоз Увоз 

2010 2011 Индекс 2010 2011 Индекс 2010 2011 Индекс 

459.823.033,00 576.900.549,00 125,4 437.771.751,00 540.852.556,00 123,7 22.051.282,00 36.047.993,00 163,6 

 
Најголемо учество во извозот на Република Македoнија во Косово имаат стоките: 

 Нафтени масла, битумен од нафта течен бутан во износ од 302,9  милиони 
САД$, со учество од 56% во вкупниот извоз во Косово 

 Прехрамбени производи, зеленчук и овошје. Во секторот прехрана најголемо 
учество имаат производите (вода, минерална и газирана; пекарски производи 
во износ од 56,8 милиони САД$ и учество од 10,5% во вкупен извоз 

 Градежни материјали – 32,2 милиони САД$, учество од 6% во вкупен извоз 

 Топло и ладно валани и други производи од железо и челик  - 43 милиони 
САД$, 8 % учество. 

 Цигари што содржат тутун – 11.3 милиони САД$ 
 
Најголемо учество во Увозот на Република Македoнија од Косово имаат стоките: 

 Прехрамбени производи, зеленчук и овошје- 5,5 милиони САД$, 

 Градежни материјали – 17.6 милиони САД$ 
 
 

Обем на трговската размена на Република Македонија со Косово  
2008 –2011 

                                                                                                                                      во 000 САД$ 

Година 2008* 2009 2010  2010  2011  

Извоз 501.700 314.590 437.772 437.771 540.852 

Увоз 43.200 9.658 22.051 22.051 36.047 

Вкупно 544.900 324.248 459.823 459.823 576.900 

Суфицит + 458.500 + 304.932 + 415.721 + 435,500 + 504.800 

*Податоците за 2008 година се апроксимативни и се изведени од вкупната размена со Р. Србија,  
  според претходното учество на Косово во истата 
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Трговска размена по стопански сектори 

 ЗЕМЈОДЕЛИЕ, ТУТУН, ДРВНА ИНДУСТРИЈА И ХАРТИЈА 

 Трговската размена со Република Косово во 2011 година е реализирана кај 

наведените сектори само  во делот на земјоделието И прехрамбената индустрија како, 

хартијата и тутунските производи и  истата се одвива во двата  правци при што е остварен 

значаен суфицит  во размената кај овие сектори. Извезени се земјоделски и прехрамбени 

производи и цигари во вредност од 57.3 милиони САД долари (зголемување од 27% во 

однос на 2010 година кога извозот беше 42.4 милиони САД долари) што  претставува 11% 

од вкупниот извоз во Косово. Најзастапени се свежото овошје и зеленчук, конзервираните 

производи, кондиторијата како и тутунските производи. Извоз на хартија и производи од 

хартија е остварен за истиот период во висина од 2,4 милиони САД долари додека мебел е 

извезен во висина од 1.4 милиони САД долари. Можност за зголемување на извозот 

постои во делот на овошните и газирани пијалоци како и месната индустрија. Во делот на 

увозот, кој изнесува 5.9 милиони САД долари (намалување за41% во однос на 2010 година 

кога изнесуваше 10 милиони САД долари) и учествува со 32 % во вкупниот увоз на РМ, 

застапени се воглавном одредени кондиторски производи, вода  и брашно. 

Со цел задржување на ваквата позитивна тенденција како и зголемување на 

вкупната размена со Република Косово, потребно е целосно одстранување на сите 

административни и нетарифни бариери од Косовска страна како и разгледување на 

можноста за заеднички настап во одредени земји. 

 
Анализа и препораки за унапредување на економската соработка 

 
Падот на билатералната надворешно-трговска размена во првите шест месеци  од 

2012 година, во споредба со истиот период од 2011 година, укажува на опаѓање како на 

вкупната размена (-18,5%), така и на извозот (-17,8%) и увозот (-27,9%) на стоки. Ваквиот 

тренд, имајќи ги предвид општите економски случувања како во регионот така и 

пошироко, бара дополнителни стимулативни мерки за да се сопре  натамошното опаѓање 

на трговската размена, односно да се создадат услови за раст на трговијата. Во таа насока, 

приоритети на билатералната соработка треба да бидат унапредувањето на бизнисот и 

инвестиционата клима, подобрувањето на инфраструктурата (транспортната и 

енергетската) и заедничкото користење на ЕУ-фондовите.  

Унапредување на бизнисот и на инвестиционата клима 

 

1. Владите да бидат доследни во имплементацијата на ЦЕФТА, односно да се запре 

со  воведување на протекционистички тарифни и нетарифни мерки, надвор од 

процедурите на ЦЕФТА, со што се запира слободното  движење на стоки, се 
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предизвикуваат загуби и се создава нестабилен трговски амбиент. Ваквата пракса 

испраќа порака до странските инвеститори дека отсуствува правна сигурност и 

одржлив деловен амбиент. Во последните три месеци, со поддршка на коморите, 

се надминаа неколку такви ситуации. Не ретко, поради недоволната 

информираност за царинските и други трговски процедури, се случува запирање на 

прекуграничното движење на стоки што, не ретко се перцепира како 

протекционистичка мерка или самоволие на службените органи. Затоа, коморите, 

во соработка со царинските, инспекциските и други прекугранични сервиси да се 

ангажираат во едукацијата на економските оператори. 

2. Обострано овозможување осигурување на фактурите, пред се` од страна на 

осигурителните куќи, што влијае на сигурноста на наплатата на извозот. Ова  

прашање, во услови на општа неликвидност, бара итно решавање. 

3. Да се најде модел како да се надмине проблемот што во Косово се` уште не е 

овозможена примена на АТА-карнети – гаранции за времен извоз или увоз. 

4.  Дијагоналната кумулација на потеклото на стоки меѓу земјите-потписнички на 

ЦЕФТА и членките на ЕУ,  е можна единствено со оние ЦЕФТА-земји кои имаат 

потпишано Договор за стабилизација и асоцијација со ЕУ. Со оглед на фактот дека 

Косово нема потпишано таков договор, земјите-потписнички на ЦЕФТА-договорот 

не се во можност да ја користат дијагоналната кумулација со ЕУ и со Косово. Но 

сепак, Косово може да користи бесцарински и без ограничување извоз во ЕУ преку 

имплементација на автономната Одлука на Европската комисија наречена 

„Посебни трговски мерки за земјите и териториите кои учествуваат или се 

поврзани со ЕУ-процесот на стабилизација и асоцијација“, која е со важност до 

2015 година.  Република Македонија, како и други земји-потписнички на  ЦЕФТА, 

не е во можност да ја користи дијагоналната кумулација меѓу ЕУ и Косово, што 

значително влијае на извозниот капацитет на македонското стопанство во однос на 

Косово. Неопходно е итно иницирање од македонска страна кај косовските власти 

– царината, да се разгледа можноста, унилатерално да и` се признае на Република 

Македонија, од страна на Косово, можноста за  акумулација на инпутите со 

потекло од ЕУ во македонски производи наменети за извоз на Косово, без 

можност за извоз од Косово кон трети земји. 

5. Што побрзо да се потпише спогодба за взаемна заштита и поттикнување на 

инвестициите. 

6. Да се потпишат билатерални спогодби за фитосанитарна заштита и за соработка во 

областа на безбедноста на храната и ветеринарството. 

7. Со цел забрзување на царинските и други прекугранични процедури, да се 

пристапи кон веќе донесената одлука за вршење на заеднички контроли.  

8. Да се зголеми ефикасноста на транспортот со железницата на трасата Скопје - 

Приштина, да се забрзаат контролните постапки и да се скрати задржувањето на 

вагоните и на стоката. 
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9. Да се продолжи со модернизација на прекуграничната инфраструктура, со цел да 

се создадат оптимални услови за забрзан проток на стоки.  

 

Инфраструктура (транспортна и енергетска) 

1. Унапредување на патната и железничката инфраструктура, поврзување на 

Република Македонија, со автопатот Приштина - Скопје,  оспособување на 

граничниот премин Јажинце за товарен сообраќај, не е само од билатерално 

значење, туку е и од регионално – побрзо  поврзување со пристаништата во Бар и 

во Драч и пристаништето во Солун, а во иднина и поврзување со Јадранско-

јонскиот коридор.  

2. Да се забрза реализацијата на изградбата на интерконективната врска на 

далекуводот Македонија - Косово, како од аспект на регионално вмрежување, така 

и од аспект на оптимализација на енергетските извори, поврзано со климатските 

промени.  

3. Приватниот сектор е заинтересиран за што побрзо обезбедување услови за 

изградба на мали хидроцентрали. 

4. Гасификацијата и гасоводното вмрежување битно ќе влијаат врз конкурентноста на 

регионалната трговија и врз привлекувањето на странски инвестиции. 

 

Заедничко користење на ЕУ-фондовите 

Стопанската комора на Македонија предлага билатерално експертско тело коешто 

ќе ги следи ЕУ-повиците за аплицирање на ЕУ-програмите, со цел креирање на 

заеднички проекти, пред се` во областа на транспортната и енергетската 

инфраструктура, заштитата на животната средина, туризмот  и унапредување на 

прекуграничното движење на стоките.  

 

 
ЕКОНОМСКИ ВЕСТИ И НАСТАНИ 

6.септември.  Потребна е поинтензивна економска соработка со Косово 
Меѓу Македонија и Косово има огромен потенцијал за економска соработка, но Владата и 
приватниот сектор мора да работат поинтензивно за да се подобрат билансите. Ова е 
заклучокот од денешната средба на министрите за економија на Македонија и на Косово, 
Ваљон Сараќини и Бесим Бечај, во рамките на втората седница на Мешовитиот комитет за 
економска соработка, која се одржа во Скопје. На седницата на Комитетот се отвори и 
прашањето за интерконективниот далновод од 400 киловолти меѓу Македонија и Косово, 
кој ќе чини околу 6,2 милиони евра, од кои два милиони се обезбедни од МЕПСО, а четири 
милиони евра се очекуваат од меѓународни финансиски институции. Далноводот се 
очекува енергетски да ја стабилизра Македонија и да почне да се гради што поскоро. 
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25 април 2012. ПОРАДИ НАВОДНА БЛОKАДА НА УВОЗОТ ВО МАKЕДОНИЈА 
Kосово се заканува со рампа за нашите производи 

Kосовската влада се закани дека ќе го блокира увозот на македонски производи 
незадоволна од тоа што нашата земја почнала да забранува влез на стоки од Kосово. 
Потпретседателката на владата на Kосово и министерка за трговија и индустрија Мимоза 
Kусари-Лила прексиноќа за локалните медиуми најави дека нивната земја ќе воведе 
реципроцитетни трговски мерки кон сите соседни земји кои забрануваат увоз на косовски 
производи. 

Август 2012, Тргни-застани во економските односи со Косово    

Економската соработка меѓу Македонија и Косово треба да се подигне на повисоко ниво, 

сугерираат економистите, укажувајќи на важноста на Косово како трговски партнер на 

земјава. Позитивната економска размена меѓу двете земји се повеќе се должи на 

директниот контакт меѓу македонските и косовските бизнисмени, а не како резултат на 

добрата и традиционална соработка меѓу двете влади, посочува аналитичарот Висар 

Адеми.  

На 1 август македонската Влада ги укина царинските давачки за увоз на вода за пиење и 

заварени цевки од Косово што беше ставен како реципрочна мерка, по одлуката на 

косовското министерството за трговија и индустрија за воспоставување на царински 

давачки за увоз на цемент. Владата соопшти дека укинувањето на царинските давачки е во 

духот на добрата соработка меѓу Македонија и Косово, а отстранувањето на царинските 

бариери меѓу двете држави го отвораат патот за подобра соработка во областа на 

трговијата. 

Јули 2012, Формирање балкански БЕНЕЛУКС меѓу Македонија, Албанија, Косово и Црна 

Гора со цел отворање заеднички пазар од осум милиони жители, намалени транспортни 

трошоци и искористување на Драч и Бар како алтернативи за Солунското пристаниште, 

беше една од темите на средбата меѓу министерот за економија Ваљон Сарачини и 

албанскиот премиер Сали Бериша во Тирана 

24.2.2012 Средба на претседателите на стопанските комори на Македонија и на Косово, 
Бранко Азески и Сафет Ѓерѓалиу - ПОДГОТОВКА НА ЗАЕДНИЧКИ ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ 
ОД ЕВРОПСКИТЕ ФОНДОВИ 
Годинава  стартуваше со два билатерални документа кои ќе имаат влијание врз 

подобрување на трговската размена и инвестициониот амбиент меѓу Република 

Македонија и Република Косово. Тоа е Договорот  за одбегнување на двојното 

оданочување и заштита од фискална евазија по однос на даноците на доход и на капитал и 

Спогодбата за граничното регулирање на железничкиот сообраќај.      Првиот  ќе влијае врз 

поголема сигурност на бизнисите, а втората има за цел поедноставување на граничното 

регулирање на железничкиот сообраќај и намалување на времето за задржување на 

граничните железнички премини.    Спогодбата овозможува и примена на поедноставена 

процедура на заедничкото прифаќање на релевантни документи во однос работењето на 
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железничкиот сообраќај, како во теретниот, така и во патниот сообраќај. Се` уште не се 

спроведуваат заеднички царински контроли иако е тоа повеќегодишно барање на 

бизнисот. Бизнис-заедницата очекува дека набргу ќе се донесе и билатералната спогодба 

за взаемна заштита и поттикнување на инвестициите – беше сумирано од страна на 

претседателите на двете деловни заедници, Бранко Азески и  Сафет Ѓерѓалиу, на прес-

конференција во Стопанската комора на Македеонија 

 

 


