
Клуб на фирми за соработка со земјите од Блискиот Исток и од Магреб 
БИЗНИСОТ (ПO)БАРА ПОДРШКА, ДРЖАВАТА ЈА НАЈАВИ

Како Република Македонија да ја зголеми трговската размена и стопанската соработка со земјите од 
Блискиот Исток и од Магреб  - беше тема на  седницата на Клубот на фирми за соработка со земјите од 
Блискиот Исток и од Магреб, при Стопанската комора на Македонија (16.9.2009 година).
 Евидентно е дека се бележи благ раст на трговската размена со земјите од тие региони,  но вкупната 
размена од 27 милиони САД $ не е адекватна на можностите. Во Комората компаниите констатираа оти 
се  обесхрабрувачки фактите дека со овие земји Република Македонија се`  уште не воспоставила 
правна рамка (само со Египет и со Иран постојат договори за заштита и одбегнување на двојното  
одночување и  со  Катар  за  одбегнување  на  двојното  оданочување),  ниту  пак  започнала  процес  на 
либерализација на трговијата. Воспоставувањето на слободна трговија со регионот е составен дел од 
евроинтегративниот процес, во контекст на Евромедитеранската унија и  процесите на либерализација 
на трговијата  меѓу земјите на Голфот и ЕУ. Стратешко унапредување на соработката со Блискиот или 
Среден Исток и со земјите од југоисточен Медитеран, со оглед на централистичките уредувања на тие 
земји,  не може да се постигне без поддршка на Владата. Овие пазари се од особено значење во 
контекст на актуелната состојба на криза или рецесија.  Стопанствениците исто така истакнаа дека 
Република Македонија треба да либерализира визниот режим во однос на Блискиот или Среден Исток 
и  земјите од југоисточен Медитеран,
 Претставници на Министерството за надворешни работи и Министерството за економија информираа 
дека ќе се отпочне со анализа на стопанските и трговските осноси со Регионот за да се изгради 
стратегија за либерализација на трговијата и приклучување кон евромедитеранска дијагонална 
кумулација на стоките. Основниот услов е стекнат, а тоа е Протоколот за изменување и дополнување 
на Договорот за стабилизација и асоцијација на Република Македонија со ЕЗ, што е донесен минатата 
година.
Крум Ефремов од Министерството за надворешни работи ги информира членовите на Клубот дека 
наскоро Македонија ќе испрати економски претставник во Обединетите Арапски Емирати, кој ќе го 
покрива целиот регион. 
Во насока на освојување на овие пазари е организирањето настап на претпријатијата на Саемот Проект 
Блиски Исток 2009, што ќе се одржи во Аман, Јордан, во мај годинава, како и идејата за отворање 
дитрибутивни центри не само во овие, туку и во други земји во светот. Во моментов се прави анализа 
за моделот што да се избере – дали ќе се градат простори за дистрибутивни центри, ќе се изнајмат или 
пак ќе се оди на можност за размена.
Во регионот на Блискиот Исток и Магреб се Јордан, Палестина, Либија, Сирија, Ирак, Кувајт, 
Обединетите Арапски Емирати, Катар, Бахреин, Саудиска Арабија, Египет, Тунис, Алжир, Мароко и 
Иран и Израел.  Клубот на фирми за соработка со земјите од Блискиот Исток и од Магреб, при 
Стопанската комора на Македонија е основан во 2005 година.
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