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ТРГОВСКА РАЗМЕНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ЗЕМЈИТЕ ОД ЕВРО-МЕД ЗОНАТА, БЛИСКИОТ ИСТОК И 
ЗАЛИВОТ ВО 2012 ГОДИНА 

 
 
Вкупната трговска размена на Република Македонија со светот во 2012 година изнесува 10,5 милијарди 

САД долари,  вредноста на извозот е 4,0  милијарди САД долари, а на увозот 6,5 милијарди САД долари. 
Покриеноста на увозот со извоз е 61,5%. Трговскиот дефицит изнесува 2,5 милијарди САД долари.  
 

Вкупната надворешно-трговска размена на Република Македонија во посочениот период со земјите од 
Блискиот Исток, Магреб и Заливот изнесува 61,4 милиони САД $, при што е остварен извоз во вредност од 18,2 
милиони САД $ и увоз во вредност од 43,3 милиони САД $. Трговскиот дефицит изнесува 18,1 милиони САД $, 
додека покриеноста на увозот со извоз изнесува 41,8 % (Прилог 1). 

 
Трговската размена со наведените земји учествува во вкупната трговска размена на Република 

Македонија со 5,8%,  извозот со 4,5%,  додека учеството во вкупниот увоз на земјата изнесува 6,6%.  
 
Трговски суфицит е остварен со: Ирак, Либан,Сирија, Либија и Обединетите Арапски Емирати.  Најголем 

трговски дефицит е остварен со Израел, преку 22,6 мил. САД $, а најголем трговски суфицит со Обединетите 
Арапски Емирати од 4,4 мил. САД $.  
 

Земјите со кои е остварена трговската размена во вредност од над 1 мил. САД $ во 2012 година се: 
Израел (28,1мил. САД $); Мароко (1,3 мил. САД $) Иран (2,9 мил. САД $), Египет (6,1 мил. САД $), Ирак (4,5 мил. 
САД $), Обединетите Арапски Емирати (6,7 мил. САД $), Саудиска Арабија (6,1 мил. САД $) и Тунис (1,5мил. САД 
$). 
 

Земјите во кои е извезено над 1 мил. САД $ се: Ирак (4,5 мил. САД $), Израел (2,7 САД $), Саудиска 
Арабија (2,5 САД $) и Обединетите Арапски Емирати (5,7 мил. САД $). 
 

Земјите во кои е увезено над 1 мил. САД $ се: Израел (25,3 мил. САД $), Египет (5,3 мил. САД $), Иран (2,4 
мил. САД $), Тунис (1,5 САД $), Мароко (1,5 мил. САД $), Саудиска Арабија (3,5 мил. САД $) и  Обединетите 
Арапски Емирати (1,1 мил. САД $)  
  

Во поглед на застапеноста на производите во размената, во 2012 година најмногу во извозот се 
застапени во вредност на 1 мил. САД долари: свежи јаболка, гранулирана згура од производство на железо и 
челик, цигари и тутун за пушење, слатки бисквити, вафли колачи и останати пекарски производи, производи за 
исхрана од житарки  и друго со занемарлива вредност (Прилог 2). 
 

Во увозот, во вредност над 1 мил. САД долари статистиката бележи: чист натриум хлорид и сол (сол за 

јадење и денатурирана), нафтени масла и масла добиени од битуменозни минерали, полиетилен, со 

специфична густина 0,94 или поголема, други хемиски производи, сардини, сок од портокал и ананас, апарати и  

делови од областа комуникации, табли за дистрибуција на електрична енергија и др. Прилог 3). 

Споредбено, 2010–2012 година, индексот на трговската размена со земјите од југоисточен Медитеран  е 
124,1, на извоз 131,5 и на увоз 123,1. Со земјите од Блиски Исток и Заливот индексот на трговската размена е 
80,3, на извоз 82,9 и на увоз 76,7. Вкупно двете групи на земји, во однос на вкупната трговската размена бележат 
индекс на пад, 97,3, на извоз 92,3 и на увоз 99,6. Имајќи предвид дека во 2010 година  почнаа немирите во тој 
регион и санкциите во однос на Иран, без оглед на малите вредности на остварената трговија, сепак овие пазари 
заслужуваат поголемо внимание и ангажман за унапредување на трговијата. Така, во 2012 година, споредено со 
2010, забележен е раст на трговијата со Јордан, Тунис, Алжир, Египет, Израел, Бахреин, Катар и Судиска Арабија. 
Извозот е зголемен со Јордан, Алжир, Израел, Либија, Кувајт, и Саудиска Арабија. Увозот е зголемен со Тунис, 
Египет, Израел, Катар и Саудиска Арабија (Прилог 4). 
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Генерално, „Арапската пролет“ битно не влијаела на трговската размена на Република Македонија со 
регионот.  Тоа потврдува дека настаните, освен во однос на увозот од Иран, немале екстремно негативно 
влијание врз деловните иницијативи во однос на овие земји. Потребно е внимателно да се следи развојот на 
економските и политичките односи во регионот и во рамките на дадените околности да се овозможува и да се 
поттикнува учеството на овие пазари. Во таа смисла, големи се очекувањата од имплементацијата на 
Регионалната конвенција за пан-евро-мед  преференцијални правила за потекло, која е ратификувана во 
Република Македонија минатата година, а којашто мултилатерално ќе биде во имплементација од 2015 година. 
Периодот што претстои треба да се искористи за склучување на билатерални договори за преференцијална 
трговија со земјите од Медитеранскиот басен. 

 
Надворешно-трговската размена со овој регион и понатаму се одвива инцидентно, без генерална 

стратегија, како резултат и на скромната билатерална регулитава, иако таа од година во година се унапредува по 
бројот, но не и во однос на новите земји и, што е особено важно, не се носат конвенции за меѓусебно 
признавање на јавните и други документи (Прилог 5). Обидите на компаниите да ја зголемаат размената, 
особено извозот, и понатаму се опструирани од се` уште невоспоставената преференцијална трговија, сложена и 
скапа процедура за заверка на документите кои ги следат надворешно-трговски процедури, неможноста за  
добивање визи на граница,  немањето дипломатско-конзуларни претставништва во  тие земји и немањето 
локална поддршка  (Прилог 6).   

 
Земјите од Агадирската спогодба (Јордан, Египет, Тунис и Мароко), како и земјите од Заливот, ја имаат 

главно апроксимирано националната регулатива со регулативата на ЕУ во однос на трговијата со земјоделски, но 
и со други производи. Тоа значи дека во нашиот процес на апроксимација (особено во однос на стандардите на 
квалитет, технички, ветеринарни и фитосанитарни) е потребно да се утврдат приоритети кои одговараат на 
експортниот потенцијал. Во практиката постојат примери кои ја потврдуваат ова состојба.   

 
Конкурентноста на нашите компании може да се зголеми со ХАЛАЛ- сертифицирање, не само на 

производи туку и на услуги, како што е туризмот и во таа смисла се поддржуваат мерките на Министерството за 
економија на директна поддршка на компаниите за воведување на овој стандард, без оглед на фактот колку таа 
би била симболична. Но, како пропратна мерка би требало да има буџетска поддршка на нашите компании за 
учество како излагачи на саеми во тие земји. Во некои земји ХАЛАЛ е услов за влегување на пазарите. Инаку, 
ХАЛАЛ-сертификацијата на глобално ниво ја зголемува конкурентноста на компаниите. Во Република 
Македонија ХАЛАЛ имаа сертифицирано компаниите: „Макпрогрес“ -  Виница, „Виго – 48“ - Скопје, „Пико“, 
„Виталиа“, „Алкалод  - чаеви“, „Ука Комерц“. Центарот за квалитет при Стопанката комора на Македонија врши 
воведување на ХАЛАЛ-стандардот во „Витаминка“, „Благој Ѓорев“, „Европа“ - Штип и „Агроели“ -   Велес.  

 
Следењето  на политиките на ЕУ за поддршка на трансформацијата на медитеранскиот регионот може 

да послужи како навигатор на деловните активности, како и тендерите во тие земји, чиј инвеститор е ЕУ, а се 
насочени кон трансформација на економијата, унапредување на инфраструктурата, прекуграничната соработка и 
унапредување на демократијата. Од вкупната трговија со светот, во 2011 година, медитеранскиот регион 
учествува со 8,6%. ЕУ има извезено во земјите од Барселонскиот процес 159 милијарди евра, во 2011 година 
(147,6 милијарди евра  во 2010) и има увезено 130 милијарди евра (131,1 милијарди евра во 2010). За периодот 
2007-2013 година ЕУ-програмата за соседство има потрошено 13 милијарди евра за земјите во кои се случи 
„Арапската пролет“. Во услови кога се прогнозира продлабочување на економската криза, ЕУ инсистира на 
успешност на финансираните реформи, со цел целосно и хармонизирано отворање на овие пазари. Освен 
поддршката на трговското обединување на регионот, создавање зона на слободна трговија, ЕУ ги финансира 
реформите и обединувањето на финансискиот, осигурителниот, транспортниот и енергетскиот сектор. Неуспехот 
на планираните реформи би имале подрастични последици врз ЕУ, отколку врз самите медитерански земји. 

 
Инаку, освен со Либија и Сирија, кои се суспендирани, ЕУ со сите земји од регионот развива 

асоцијативни договори. Овие договори, кои ја регулираат трговијата, се фокусирани на додатна либерализација 
на трговијата со земјоделски  производи, натамошна либерализација на услугите и инвестициите, преговори во 
однос на меѓусебно прифаќање на акредитациите и стандардите за индустриските производи, како и 
воспоставување на длабока и сеопфатна зона на слободна трговија.  

 
ЕУ го поддржува зајакнувањето на либерализацијата на трговијата меѓу самите земји од Медитеранот, 

нечленки на ЕУ.  
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Агадирската спогодба за слободна трговија (Тунис, Мароко, Јордан и Египет) на сила е од 2007 година и 
останува отворена и за другите медитерански земји.  

Израел и Јордан имаат потпишано Договор за слободна трговија. 
Египет, Израел, Јордан, Либан, Мароко, Палестина, Сирија и Тунис потпишаа договори за слободна 

трговија со Турција. 
Овие процеси ќе бидат извонредна можност за Република Македонија да ја развива својата трговија, а 

во контекст на Регионалната конвенција за пан-евро-мед  преференцијални правила за потекло.  
 
Предлог-мерки на поддршка за унапредување на стопанската соработка, трговијата и инвестициите 

со земјите од ЕВРО-МЕД зоната,  Блискиот Исток и Заливот  

Собранието на Стопанската комора на Македонија, со усвојување на предложената Програма за работа 

на Стопанската комора на Македонија во 2013 година, како еден од приоритетите ја потврди и поддршката на 

компаниите за воспоставување соработка со земјите на Блиски Исток, Магреб и Заливот. Неодминлива  е 

поддршката на ваквата стратегија од страна на Владата - создавање стратегија, правна рамка и други услови. Во 

тој контекст, се цени дека е потребно да се преземат следните мерки:  

Либерализација на трговијата – да се интензивира процесот,  односно да  отпочне процесот на 
либерализација на трговијата во рамките на евромедитеранското партнерство, односно пристапување кон 
реализација на политичката одлука на ЕУ, земјите од Западен Балкан да се приклучат кон евромедитеранската 
зона на слободна трговија преку Регионалната конвенција за пан-евро-мед  преференцијални правила за 
потекло. Либерализацијата на трговија со југоистичен Медитеран треба да се третира како составен дел од ЕУ-
интеграциите. Земјите од Агадирската спогодба и Израел би требало да бидат приоритет. 

 
Исто така, треба да се разгледа можноста за преференцијална трговија со Ирак и Либија. 
 

Проширување на мрежата на договори за одбегнување на двојното оданочување и заштита на 

странски инвестиции – договорите од овој вид ги  поттикнуваат трговијата и инвестициите. Регулирањето на 

оваа материја со Либија, Ирак и Израел би требало да е приоритетно. Со трите земји има потенцијал за 

зголемување на трговската размена. Овој пристап треба да се има и кон земјите од Заливот.   

 
Взаемно признавање на сертификатите за потекло - Во трговската размена со земјите од Блиски Исток, 

Магреб и со централноазиските земји проблем е признавањето на македонскиот сертификат за потекло бидејќи 

признавањето не е билатерално уредено. Се очекува Министерството за надворешни работи да ја заврши 

постапката за меѓусебно признавање на сертификатите за потекло, иницирана од Стопанската комора на 

Македонија во 2006 година со Либија. Но исто така и со другите земји да се инсистира на билатерално 

регулирање на взаемно признавање на сертификатите за потекло, или барем надлежните амбасади да бидат во 

Софија, Тирана и во Белград. 

Взаемно признавање на јавните документи и исправи и визните процедури со земјите од Блискиот 

Исток и од МАГРЕБ и други трети земји, како и други конвенции - За земјите во коишто Република Македонија 

нема амбасади (за сега има во Израел, Египет и во Катар), да се разгледа можноста за олеснување на 

процедурите за добивање визи, во смисла, по исполнување на сите услови и претходни процедури, истите да се 

издадат на граничниот премин во Република Македонија, односно во дотичната земја. Исто така, билатералните 

конвенции за признавање на јавните исправи би го олесниле секојдневното функционирање на деловните луѓе, 

особено во услови на немање дипломатско-конзуларни претставништва. 

Поддршка на воспоставување директни контакти бизнис со бизнис - воспоставување директни 
контакти бизнис со бизнис во основа е работа на приватниот сектор, но администрацијата треба да ја овозможи 
рамката на поддршка (промоција на извозот, учество на саеими, бизнис-форуми на владино ниво...). Согласно 
Програмата на Европската комисија за поддршка за интензивирање на трговската и инвестициската соработка со 



Информација за трговската размена  
на Република Македонија со земјите  
од Блискиот Исток и МАГРЕБ         Април 2013 

5 | С т р .  

земјите од југоисточен Медитеран и Република Македонија да донесе стратегија во однос на инструментите за 
поддршка на промовирањето и унапредувањето на билатералната стопанска соработка со регионот. 

 
Министерството за здравство и Министерството за образование да  ги преиспитаат интересите и 

можностите за воспоставување билатерална правна рамка, приоритет со Ирак и со Либија, за соработка во 
области за коишто тие имаат надлежности. Со  тоа се отвораат можности за нови вработувања и унапредување 
на трговијата. 
 

Решавање на проблеми на побарувања - Владата да ги преиспита можностите за пребивање на 
побарувањата кон Република Македонија, по основ на сукцесија, со извоз на стоки и услуги, приватизација на 
државната сопственост или отпис на долг преку проекти за заштита на животната средина. 

 
Времено преземање на билатералните конвенции и договори од поранешна СФРЈ -  Со оглед дека 

процесот на унапредување на билатералната инфраструктура е процес којшто бара време, се предлага, за оние 
конвенции коишто се од техничка природа, коишто не бараат мериторно преговарање, со одлука на Владата или 
вербална нота, да се преземат од поранешна СФРЈ додека не се постигнат билатерални конвенции. Уставниот 
закон на Република Македонија предвидува во периодот на сукцесија земјата да може да ги применува 
билатералните конвенции и договори од поранешна СФРЈ се` додека не обезбеди сопствени. Всушност, ваквата 
пракса веќе е применувана (ветеринарна и фитосанитарна соработка со Унгарија, безвизен режим со Азербејџан 
(за сега е во важност за граѓаните на Азербејџан, но не и за нашите граѓани), Белорусија и Грузија. 

 
Системско благовремено информирање и вклучување на приватниот сектор во активностите на 

Владата и претседателот на државата во однос на активностите во земјите на југоисточен Медитеран и земјите 
од Заливот – со благовремено информирање, приватниот сектор може да даде директна поддршка во 
унапредување на стопанската соработка со земјите од  овој регион, но и преку коморската соработка да биде 
иницијатор и лобист за решавање на многубројни билатерални содржини и не само во сферата на стопанството. 

 
Проширување на мрежата на договори за одбегнување на двојното оданочување и заштита на 

странски инвестиции – договорите од овој вид ги поттикнуваат трговијата и инвестициите. Регулирањето на оваа 

материја со Либија, Ирак и Израел и  заштитата на инвестиците со Катар би требало да е приоритетно. Со трите 

земји има потенцијал за зголемување на трговската размена, а со Катар оваа материја е битна од аспект на 

активностите на Инвестицискиот фонд на Катар во Југоисточна и Централна Европа. 

Либерализација на трговијата – да се интензивира, односно да отпочне процесот на либерализација на 
трговијата во рамките на евромедитеранското партнерство, односно пристапување кон реализација на 
политичката одлука на ЕУ, земјите од Западен Балкан да се приклучат кон евромедитеранската зона на слободна 
трговија. Либерализацијата на трговијата со југоистичниот Медитеран треба да се третира како составен дел од 
ЕУ-интеграциите. 
 

Взаемно признавање на сертификатите за потекло - Во трговската размена со земјите од Блискиот 

Исток, Магреб и со централноазиските земји проблем е признавањето на македонскиот сертификат за потекло 

бидејќи признавањето не е билатерално уредено. Се очекува Министерството за надворешни работи да ја 

заврши постапката за меѓусебно признавање на сертификатите за потекло, иницирана од Стопанската комора на 

Македонија во 2006 година. Но исто така и со другите земји да се инсистира на билатерално регулирање на 

взаемно признавање на сертификатите за потекло. 

Взаемно признавање на јавните документи и исправи и визните процедури со земјите од Блискиот 

Исток и од МАГРЕБ и други трети земји, како и други конвенции - За земјите во коишто Република Македонија 

нема амбасади (за сега има во Израел, Египет и Катар), да се разгледа можноста за олеснување на процедурите 

за добивање визи, во смисла, по исполнување на сите услови и претходни процедури, истите да се издадат на 

граничниот премин во Република Македонија. Исто така, билатералните конвенции за признавање на јавните 

исправи би го олесниле секојдневното функционирање на деловните луѓе особено во услови на немање 

дипломатско-конзуларни претставништва. 
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Тунис – Република Македонија што побргу да воспостави дипломатски односи со Тунис. 

Поддршка за воспоставување директни контакти бизнис со бизнис - воспоставување директни 
контакти бизнис со бизнис во основа е работа на приватниот сектор, но администрацијата треба да ја овозможи 
рамката на поддршката (промоција на извозот,  учество на саеими, бизнис-форуми на владино ниво...). Согласно 
Програмата на Европската комисија за поддршка за интензивирање на трговската и инвестициската соработка 
меѓу земјите од југоисточен Медитеран и Република Македонија, да донесе стратегија во однос на 
инструментите за поддршка за промовирање и унапредување на билатералната стопанска соработка со 
регионот. 

 
Министерството за здравство и Министерството за образование да  ги преиспитаат интересите и 

можностите за воспоставување билатерална правна рамка со Ирак и со Либија за соработка во области за 
коишто тие имаат надлежности. Со   тоа се отвораат можности за нови вработувања и унапредување на 
трговијата. 
 

Решавање на проблеми на побарувања - Владата да ги преиспита можностите за пребивање на 
побарувањата кон Република Македонија, по основ на сукцесија, со извоз на стоки и услуги, приватизација на 
државната сопственост или отпис на долг преку проекти за заштита на животната средина. 

 
Времено преземање на билатералните конвенции и договори од поранешна СФРЈ -  Со оглед дека 

процесот на унапредување на билатералната инфраструктура е процес којшто бара време, се предлага, за оние 
конвенции коишто се од техничка природа, коишто не бараат мериторно преговарање, со одлука на Владата или 
вербална нота, да се преземат од поранешна СФРЈ додека не се постигнат билатерални конвенции. Уставниот 
закон на Република Македонија предвидува во периодот на сукцесија земјата да може да ги применува 
билатералните конвенции и договори од поранешна СФРЈ се` додека не  обезбеди сопствени. Всушност, ваквата 
пракса веќе е применувана (ветеринарна и фитосанитарна соработка со Унгарија, безвизен режим со 
Азербејџан, Белорусија и Грузија). 

 
Системско правовремено информирање и вклучување на приватниот сектор во активностите на 

Владата и претседателот на државата во однос на активностите во земјите на југоисточен Медитеран и земјите 
од Заливот – со благовремено информирање приватен сектор може да даде директна поддршка во 
унапредувањето на стопанската соработка со земјите од  овој регион, но и преку коморската соработка да биде 
иницијатор и лобист за решавање на многубројни билатерални содржини и не само во сферата на стопанството. 

 
 

- Унија за Евро-медитеран, акт на министрите за трговија, ноември 2010 година 
Приоритети за зајакнување на Евро-медитеранските трговски односи во 2011 година 

 
ЗАДАЧИ ЗА БРЗО ИСПОЛНУВАЊЕ 

  
А. Механизми за олеснување на трговијата и инвестициите  

 - Обезбедување на транспарентност, достапност на пазарните, инвестициони и други релевантни 
информации за трговија и инвестиции преку основање на фокални информативни точки  и по пат на ИТЦ -  
креирање на Порталот по урнекот на EU Export Help Desk.  

-  Формирање на министерска експертска работна група за трговија, која ќе има мониторинг врз 
фокалните точки, ќе дава поддршка, ќе работи на отстранување на тесните грла во протокот на стоки, ќе 
предлага и други мерки кои ќе ја поддржат Евро-медитеранската интеграција, ќе поттикнува и ќе дава 
експертска помош во регулаторната хармонизација.  

-  Функционалноста на механизмите ќе биде финансиски поддржана со ЕУ-фондови наменети за тие 
цели. 

 
 Б. Зајакнување на соработката со бизнис-заедницата за развивање на Евро-медитеранските трговски 

и инвестициони односи  

 - Министрите се согласија дека е неопходно вклучување на Евро-медитеранската бизнис-заедница во 
дефинирањето и имплементацијата на Евро-медитеранската трговска агенда. На овој начин ќе се подигне свеста 
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на бизнис-заедницата за можностите што ги нудат Евро-медитеранските договори за слободна трговија и 
ПанЕвроМед системот за дијагонална кумулација на потеклото. Утврдените приоритети треба да се достават до 
бизнис-заедницата, за консултации, а потоа да се организира Евро-медитерански бизнис-Форум. 
 

В. Обновување на соработката во борбата против пиратеријата и фалсификувани производи  во Евро-

медитеранскиот регион  

 - Евро-медитеранските царини и експерти за трговија, во 2009 и 2010 година се договорија како да се 
организираат и да соработуваат во борбата против пиратеријата и фалсификуваните производи. Министрите се 
согласија да се испитаат можностите на идните Евро-медитерански механизми за олеснување на трговијата и 
инвестициите, со цел да се воспостави електронска експертска мрежа за размена на информации и експертизи 
во оваа област. Министрите го поддржуваат организирањето состанок на оваа тема и во 2011 година, со учество 
на носители на овие процеси, но и на бизнис-заедницата, а со цел зајакнување на јавното мислење, размена на 
искуства, промоција на најдобрата практика и зајакнување на координацијата меѓу службите и нивната 
ефикасност во таа борба. Особено е нагласена потребата од соработка на царинските управи во целиот Евро-
медитерански регион. 
 

Г. Зајакнување на секторската соработка   

   Министрите се повикуваат на секторската листа, договорена на Трговската министерска конференција, 
што се одржа во Марсеј, во 2008 година, којашто ги  вклучува традиционалните социоекономски сектории кои се 
од важност за Евро-медитеранскиот регион: текстил, кожа и обувки, земјоделски и прехранбени производи, но и 
други сектори, како што се: енергијата, високите технологии, автомобилскиот сектор, хемиската индустрија, кои 
можат да придонесат за економски раст, отворање на нови работни места и регионална интеграција. 
Министрите се договорија да се даде предност на оние сектори кои нудат можности во смисла на Евро-
медитеранска индустриска и технолошка соработка, дијагонална кумулација на потеклото и зголемување на 
инвестициите. Министрите дадоа инструкција, во 2011 година да се организираат средби на експерти за 
трговски и  индуистриски политики за да се разговара за хоризонталните прашања во однос на индустриските 
сектори, а со цел да се утврдат приоритетните  индустриски сектори, со вклучување на релевантни индустриски 
федерации и специфични компании. 

 


