ЦЕФТА - одлична можност за зголемување на трговската размена
Централно европскиот договор за слободна трговија функционира одлично и покрај
политичките проблеми. Во либерализацијата на економијата вистинско достигнување
има меѓу земјите членки.
Во текот на кризата регионалната трговија не трпеше многу и може да се каже дека
регионалната трговија беше многу по витална.
Треба да се отстранат бариерите за трговија во ЦЕФТА земјите. Административните пречки,
сложени, скапи и долги инспекциски процедури, заштитни мерки за увоз се само дел од
проблемите.
Четири години од имплементацијата на ЦЕФТА-договорот и покрај добрите резултати во
либерализацијата на трговијата, транспарентноста на јавните набавки и државната
помош, примена на правила на конкуренција, регионот се` уште не е консолидиран и
хармонизиран пазар во мера која на подолг рок би гарантирала стабилност и
исплатливост на инвестициите
Треба да се смени малата диверзификација на извозната и увозната структура, каде
преовладуваат горивата, челикот, производи од челик, дрвна индустрија.
Трговската размена со земјите членки на ЦЕФТА во 2011 изнесувала над 2 милијарди долари,
со извоз од 1.228 милони САД долари и увоз од 798 милиони САД долари.
Податоците на Стопанската комора на Македонија говорат дека ЦЕФТА е втор надворешнотрговски партнер на Македонија, регион со кој имаме трговски суфицит. Тоа, е добро, но не е
добро што извозната структура се базира на производи без значајна додадена вредност.
Македонија тргува со производи од црната и обоената металургија, горивата, неметалните
производи, прехранбените и земјоделски производи, хемиски производи и производи од
металопреработувачката индустрија.
Напредок се очекува и во зголемување на конкурентноста поединечно и во рамките на
регионот, како и во либерализација на услугите и дијагоналната кумулација на потеклото на
стоките со вклучување на пан-евро-медитеранската кумулација, што во значајни рамки ќе
придонесе за придвижување на земјите-членки и на целиот регион во напорите за интегрирање
во ЕУ.
Со зајакнување на интеграцијата со ЦЕФТА-договорот, земјите-членки добиваат зголемен
пазар, можност за подобрување на квалитетот на услугите, што треба да резултира со
зголемен прилив на странски директни инвестиции.
ЦЕФТА-договорот е инструмент за реализација на одлуките на Солунскиот самит (2003)
регионот забрзано да се интегрира во ЕУ, како пат за неговиот економски развој и глобална
интеграција. Денес, регионот веќе има можност да кумулира потекло на стоките меѓу себе, ЕУ и
Турција и се доближува до целосна паневропска кумулација на потеклото.
Стопанската комора на Македонија има активно учество во работните групи за земјоделие,
нетарифни бариери, за царински прашања и потекло на стоките.Овие работни групи се
подржани од партнерскиот проект ЦЕФТА - ДИХК

