
Асоцијацијата на странски компании со 
технолошко напредно производство 

Анкета за странски директни инвестиции
декември, 2021 година

Состојби, ограничувачки фактори и идни трендови



МЕТОДОЛОГИЈА

• Анкетата е спроведена во периодот од 04 до 15 ноември 2021

• Испратена до 39 компании, со капитал од САД, Германија, Велика Британија,
Канада, Италија, Турција, Белгија, Словенија, итн.

• Висок процент на учество во анкетата, 72% од компаниите до кои е испратена
(добиени 28 одговори)



КАРАКТЕРИСТИКИ НА 28 КОМПАНИИ

Претежно компании со дејности 
поврзани со автомобилската 
индустрија

Вкупен број на
вработени
20.700

39%

36%

14%

11%

до 10 мил евра

од 10 до 50 мил евра

од 51 до 100 мил евра

над 101 мил евра

Приходи од 2020



КАРАКТЕРИСТИКИ НА 28 КОМПАНИИ
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ГЛАВНИ ПРИЧИНИ ЗА ПРВИЧНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ ВО 
МАКЕДОНИЈА

Топ 3 главни причини:

1. Пристапна и конкурентна работна сила

2. Државна помош

3. Добра географска локација

Топ 3 најголеми пречки во досегашното водење бизнис во 
Македонија според анкетираните компании се:

1.Недоволно квалификуван стручен кадар

2. Бирократија и непостапување на администрацијата

3. Правна неизвесност и честа промена на законите 



ИНФРАСТРУКТУРА

• Компаниите се релативно задоволни од инфраструктурата на локацијата на
која работат

• 57% се делумно задоволни, додека 11% од компаниите не се задоволни од
инфраструктурата на нивната локација

• Топ 3 најприоритетни инфраструктурни прашања за следните 12 месеци:

1. Пристапен пат

2. Приклучок за струја

3. Ограда, влез и осветлување



ИНФРАСТРУКТУРА

42% не им треба дополнителна услуга на локацијата

Компаниите што се изјасниле дека им треба дополнителна услуга на 
локацијата, топ 3 приоритети се:

1. Банки

2. Детски градинки

3. Противпожарна услуга

Дополнителни предлози:

Забрзување на процесот на гасификација и олеснување/подобрување 
на условите за превоз на вработените



ПЕРФОРМАНСИ ОД РАБОТЕЊЕТО НА КОМПАНИИТЕ

54% од компаниите во сериско производство
пријавиле пад на производниот обем во првите
10 месеци од 2021 година споредено со
планот/буџетот

Намалувањето најчесто е помеѓу 10% и 35%

Топ 3 причини за пад на 
производството/извозот: 

1. Намалени нарачки од странство

2. Недостаток на суровина

3. Пречки во транспортот

54%
28%

18%

Физички обем на 
производството

Пад Без промена Пораст



ПЕРФОРМАНСИ ОД РАБОТЕЊЕТО НА КОМПАНИИТЕ

54% од компаниите се изјасниле дека трошоците за увоз на основните
суровини за производствениот процес во последните 10 месеци (јануари
– октомври) споредени со истиот период во 2020 година се повисоки.
Зголемувањето е помеѓу 20 и 35%

46% од компаниите имаат намалување на нето извозот во првите 10
месеци од 2021 споредбено со првичниот план. Намалувањето е помеѓу
10% и 35%



РАБОТНА СИЛА
За 1,7% е намален бројот на вработените кај компаниите во
сериско производство на крајот од октомври 2021 година споредено
со состојбата од декември 2020 година

Компаниите најтешко доаѓаат до инжинерски и технички кадар, а
најлесно до административен кадар

Причини за недостатокот :

1. Одлив на кадар во странство

2. Недоволно практично искуство и знаење

3. Несоодветно образование

Ниската мобилност на работната сила надвор од главниот град е
пречка за компаниите лоцирани надвор од Скопје



ДРЖАВНА ПОМОШ

 За 44% од компаниите корисници на државна помош
правилата не се јасни и даваат можност за различни
толкувања, како и дека давателите не ги спроведуваат
правилата доследно. Најголем дел од компаниите ги
контактират надлежните агенции и тела заради прашања
поврзани со државната помош

 За 54% од компаниите државната помош многу влијаела на
одлуката за првичното инвестирање во земјата, односно
истата не би се случила без државна помош. За 32% од
компаниите државната помош имала мало влијание, во
насока на зголемување на планираната инвестиција и
нејзино забрзување. За 14% од компаниите помошта од
државата немала стимулирачко значење за инвестицијата

 За 68% од сите компании измените во пристапот на
државна помош по Законот за финансиска поддршка на
инвестициите немале никаков стимулирачки импакт или
имале незнчително влијание во интензивирање на
инвестицијата и вработувањата

Да
89%

Не
11%

Корисници на државна 
помош



ДРЖАВНА ПОМОШ

93% од компаниите сметаат дека се потребни нови финансиски мерки за
ублажување на последиците од пандемијата (како прекини во ланец на доставувачи,
недостаток на микрочипови, прекини на прозводство од страна на клиенти, итн)

Мерки за поддршка на одржување на бројот на вработени

Субвенционирње на трошоците за електрична енергија

Намалување на увозните царински давачки

Предлози од компаниите за подобрување:

1. Поголема помош за инвестиции во нематеријални средства (софтвер)

2. Поголема флексибилност во толкувањето и применувањето на договорите и
правилата

3.Унапредување на ефикасноста и знаењето на вработените во институциите



AFTER CARE

75% од анкетираните компании најчесто коминицираат со ТИРЗ,
додека 14% со ЗПВРМ. Само 11% од компаниите истакнале дека не
коминицираат ниту со една институција

32% од сите компании се изјасниле дека се сосема задоволни од
услугата што ја добиваат од надлежните тела

50% од компаниите кои комуницираат со ДТИРЗ не гледаат
подобрување на услугата во периодот јануари - септември 2021,
односно сметаат дека состојбата е иста како и претходно, додека 7%
од компаниите сметаат дека има уназадување

18% од компаниите истакнале дека повеќето од нивните предлози 
и иницијативи се прифатени

Предлози за подобрување : Почеста комуникација, средби и посети 
на компаниите, поголема активност и координираност на 
институциите, изработка на унифицирани извештаи, следење и 
решавање на проблемите и сл.



РЕИНВЕСТИЦИИ И ТЕШКОТИИ ВО РАБОТЕЊЕТО

75% од компаниите повторно би инвестирале

Главни причини на компаниите кои не се сигурни дали би инвестирале се:

1. Несигурна економска и институционална клима, негативна перцепција
кон странските инвеститори

2. Незаинтересираност на работниот кадар за учење и работа

3. Недоволна институционалана грижа

4. Неисполнување на дадени ветувања и договорни обврски

Топ 3 конкурентски дестинации:

v.s.



РЕИНВЕСТИЦИИ И ТЕШКОТИИ ВО РАБОТЕЊЕТО

Топ 5 прашања на кои треба да се фокусира државата во следните 12
месеци:

1. Усогласување на царинските стапки со оние во ЕУ

2. Намалување на оперативните трошоци во ТИРЗ

3. Подобрување на инфраструктурата

4.Унапредување на даночните и сметководствените правила според
меѓународните стандарди (IFRS)

5. Анексирање на договорите за државна помош



ОЧЕКУВАЊА ЗА ПЕРФОРМАНСИТЕ ВО 2021 

Околу 43% од компаниите во сериско производство
очекуваат пад на нето приходот во последниот квартал од
2021 година споредено со истиот период лани

8 компании од нив (67%) очекуваат намалување меѓу 10% и 
35%



ОЧЕКУВАЊА ЗА ПЕРФОРМАНСИТЕ ВО 2021

За 2021, споредено со првичните буџетирани планови, 46% од компаниите очекуваат да
ја завршат годината со пад на приходите. Притоа, 8 компании очекуваат пониски
приходи за најмалку 30%, додека 5 очекуваат пад за најмалку 10% на вкупните нето
годишни приходи

ПОНИСКИ
46%

ИСТИ
40%

ПОВИСОКИ
14%

НЕТО ПРИХОДИ 2021
реализација споредена со првични буџетирани планови

ПОНИСКИ ИСТИ ПОВИСОКИ



ОЧЕКУВАЊА ЗА 2022

Очекувањата за нето приходите за првата половина од 2022 споредено со истиот период 
од 2021 година, се умерени. 39% од компаниите очекуваат приближно исти приходи

Зголемување очекуваат 11 компании и тоа: 8 компании најмалку 10%, а 3 компании 
најмалку 30%

Намалување очекуваат 6 компании и тоа: 5 за најмалку 10% , а 1 компанија за најмалку 30%

зголемување
40%

намалување 21%

непроменети
39%

Приходи
прва половина на 2022 споредено со истиот период од 2021


