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Информатор за 
меѓународна трговија 

 

Информатор за извоз за домашните 
компании  

Настапувајте на странски пазар информирано, сигурно, конкурентно. 

Публикација на Стопанска комора на 
северозападна Македонија 

 

Подготвила: Катерина Ивановска - ЕПИ 
ЦЕНТАР Интернационал 

Основни 

макроекономски 

податоци  

за 2017 година 

Бизнис одлуките треба секогаш да бидат 

засновани врз моменталната економска 

состојба во државата во која се извршува 

дејност. Пред да се анализа тековниот или 

иден настап на странски пазар, најпрво е 

потребно добро да се познава домашната 

бизнис околина.  

На графиконот е прикажано движењето на 

домашниот  БДП во периодот 2006-2017, од 

каде што е евидентен растот во последните 7 

години. Континуираниот раст на БДП е 

позитивен показател за домашната економија 

и директен знак за нејзин раст.  

 

Макроекономски фактор претставува 

влијание од природна, фискална или 

геополитичка природа која има голем импакт 

врз националната или регионална економија. 

Макроекономските фактори имаат влијание 

врз општеството во целост, бидејќи се 

директно поврзани со стапките на 

невработеност, висината на доходот и 

инфлацијата во државата. Заради широкиот 

дијапазон на влијание, овие фактори треба 

внимателно да бидат набљудувани од страна 

на сите засегнати страни: владините 

институции, приватниот сектор и физичките 

лица. 

 

Извор: ДЗС, Основни макроекономски податоци 

Влијание на макроекономските 

фактори врз пазарите 

Теоретски пристап 

Негативните макроекономски 

фактори вклучуваат настани кои ја 

загрозуваат националната или 

интернационална економија. 

Стравот од политичката 

нестабилност кој произлегува од 

вклученоста на една држава во 

граѓанска или интернационална 

војна ги зголемува турбуленциите 

во економијата како резултат на 

реалокација на ресурсите но и  

предизвикува штети врз имотот на 

компаниите и инфрастуктурата.  

Во негативните макроекономски 

фактори се бројат и природните 

катастрофи како земјотреси, 

торнада, поплави, пожари и 

слично.  

  

Позитивните макроекономски 

фактори во себе вклучуваат појави 

кои поттикнуваат раст и економски 

развој кај една или повеќе земји. 

На пример, намалувањето на цената 

на градежните материјали поради 

склучени билатерални договори ќе 

резултира со намалување на цените 

за м2 станбена површина заради 

олеснетиот увоз и со тоа ќе ја 

зголеми побарувачката на пазарот 

на недвижности. Градежните 

компании ќе имаат зголемен број на 

продадени станови и зголемување 

на приходите од продажба. 

Компанијата на тој начин ќе 

обезбеди позитивна промена во 

билансот на успех и ќе ја зголеми 

својата вредност кај инвеститорите, 

банките и на берзата.  
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Информатор за 
меѓународна трговија 

 

Каде и што извезуваме 
најмногу? 

 Од која земја во 
регионот увезуваме 
најмногу? 

 Кон кои 
регионални 
пазари треба 
да се насочат 
домашните 
компании? 

 

Надворешна трговија 

Увоз и извоз на производи 

Во 2017 година, од вкупниот 

број на претпријатија во 

државата, 41% се со главно 

трговска дејност. Податоците 

сигнализираат дека токму 

компаниите кои се занимаваат 

со трговија се столбот на 

домашната економија. Скоро 

една третина од вработените во 

државата се вработени во овој 

сектор (26%) и скоро половина 

од вкупниот промет на 

национално ниво е остварен 

токму во секторот трговија. 

 

Токму затоа, состојбите на 

полето на трговијата треба да 

бидат континуирано следени од 

сите засегнати страни, а 

процесите поврзани со овој вид 

на дејност олеснети за на 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Трендот на 

зголемување на 

покриеноста на увозот 

со извоз е започнат 

уште во 2010 година и 

се задржува до денес. 

Во 2017 година, во 

обемот на размена 

извозот учествува со 

42,3% што претставува 

зголемување за 4,3% во 

споредба со 2010 

година.  

Учеството на увозот во 

обемот на размената 

континуирано се 

намалува и во 2017 

година изнесува 57,7%. 

Споредено со 2010 

година, учеството на 

увозот во обемот на 

размената во 2017 

година е намалено за 

4,3% што е знак дека 

македонската 

економија полека се 

трансформира во 

извозно – ориентирана. 
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Главни производи кои се предмет на меѓународна трговија 

Статистички податоци за 2017 година 

Вкупниот извоз во државата во 2017 година 

изнесува 5 007 милиони евра. Најчесто 

извезувани се следните категории на 

производи: хемикалии и хемиски производи – 

21,5% моторни возила, приколки и 

полуприколки – 11,3% машини и опрема, 

неспомнати на друго место 11,3%  метали 

8,9% и останати производи в37,7%. Во истата 

година, вкупниот увоз во државата е во 

вредност од 6 825 милиони евра. Најчесто се 

увезувани следните категории на производи: 

метали – 19,6% прехранбени производи – 

8,2% хемикалии и хемиски производи – 7,6% 

електрична опрема – 7,2% и кокс и 

рафинирани нафтени производи 7,1%  .   

Во 2017 година, Северна Македонија 

од земјите членки на ЕУ има 

остварено најголем извоз во 

Германија – 57,9%  

од земјите членки на ЕФТА – во 

Швајцарија – 92,8% 

од земјите на Западен Балкан – во 

Србија – 37,4%. Од останатите земји 

се издвојуваат Турција – 23,9% и 

Кина – 17,1%.  

 

  

                                                        

Според податоците од ДЗС, 

трговската размена е 

најинтензивна со 

Германија, Србија, Турција 

и Кина. Со овие четири 

земји Северна Македонија 

има значителна трговска 

соработка и размена на 

добра и услуги. Меѓу 

другото, обемот на трговија 

се должи и на добрите 

билатерални односи помеѓу 

земјите, кои значително ги 

олеснуваат трговските 

процеси.   
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Доминантен транспорт за 

меѓународна трговија е 

патниот транспорт, и во 

случајот на извоз како и кај 

увозот. Дури 95,6% од од извозот 

е реализиран користејќи патен 

транспорт, додека само 3,2% со 

помош на железничкиот 

транспорт. Незначителни 0,6% 

биле реализирани преку посебни 

видови транспорт (цевководен 

или електрични водови) и уште 

исто толку биле реализирани 

користејќи друг вид на транспорт 

кој не е наведен во табелата.  

Иста е состојбата и кај увозот, со 

тоа што 84% се реализира преку 

патен транспорт. Малку 

покористен е железничкиот 

транспорт при увозот за разлика 

од извозот, но сепак 11,4% е мала 

искористеност на овој вид на 

сообраќај.  

Статистички преглед на надворешната трговија со регионот 

Колку извезува Северна Македонија во земјите од регионот? 
Податоците се однесуваат за 2017 година 

Според официјалните податоци на ДЗС, 

Северна Македонија најмногу извезува во 

земјите од ЕУ, каде се реализира дури 81% 

од целосниот извоз на годишно ниво. Од 

земјите од Западен Балкан кои се членки во 

унијата, во Бугарија се извезуваат 6% и во 

Грција 4%. Во останатите земји од Западен 

Балкан се извезуваат 12% од целосниот извоз, 

и тоа: 4% во Србија, 4% во Косово, 1% во 

Босна и Херцеговина, 1% во Албанија и 0,57% 

во Црна Гора.  

Од табелата се забележува дека извозот 

најмногу се реализира во следните земји: 

I. Бугарија 

II. Србија 

III. Косово 

  

во '000 

американски 

долари 

Вкупно % 

Европска Унија 4 598 644 
81.08

% 

Бугарија 332 915 5.87% 

Грција 203 513 3.59% 

Западен Балкан 666 114 
11.75

% 

Албанија 74 378 1.31% 

Босна и 

Херцеговина 
84 503 1.49% 

Црна Гора 32 598 0.57% 

Косово 225 582 3.98% 

Србија 249 053 4.39% 

Вкупно 5 671 466 100 
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Преглед на најчесто извезуваните производи во земјите од 

регионот 

Податоците се однесуваат за 2017 година, а 

вредностите следат стабилен тренд во последните 5 

години 

Најмногу храна и живи животни во регионот извезуваме 

во Србија, 14% од вкупниот извоз во 2017 година. На 

второ место како извозна дестинација за оваа категорија 

е Косово со 12% во 2017 година. Најмногу пијалоци и 

тутун извезуваме во Грција, скоро 17% од целосниот 

извоз на пијалоци и тутун. Најмногу суровини како 

статистичка категорија која не опфаќа храна извезуваме 

во Бугарија, дури 58% од целосниот годишен извоз. Кога 

станува збор за минерални горива, мазива и сроди 

производи, главни дестинации за извоз се Косово со 46% 

и Србија со 30%. Северна Македонија најмногу 

животински и растителни масла, масти и восоци извезува 

во соседна Албанија, 67% од вкупниот годишен извоз.  

 

 

 

 

Извоз на најчестите производи во земјите од регионот во 2017 година 

Извоз на суровини 

Суровините кои не вклучуваат 

храна ги извезуваме главно во 

соседна Бугарија - 2017 
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Што и колку извезуваме во земјите од 
Западен Балкан? 

Состојби со увозот 

Што увезуваме најмногу од 

земјите во регионот? 

Поважни производи кои ги извезуваме кон регионалните трговски партнери: 

 

 

 Бугарија 

- Руди на олови, цинк, бакар и нивни концентрати 

- Тутун, неизжилен 

- Плоснати валани производи од железо или нелегиран челик (обложени со цени или на друг 

начин, со ширина од 600мм и повеќе) 

 

 Србија 

- Плоснати валани производи од железо или нелегиран челик (неплатинирани или необложени, 

ненамотани со ширина од 600мм или повеќе) 

- Вино од свежо грозје и шира со спречена ферментација со додавање алкохол (освен пенливо 

вино)  

- Лекови (во измерени дози или пакувани за малопродажба) 

- Други заварени цевки што не се со кружен попречен пресек 

 

 Косово 

- Нафтени масла од битуменозни минерали и преработки (со содржина поголема од 70% на 

нафтени масла) 

- Портланд цемент 

- Плоснати валани производи од железо или нелегиран челик (премачкани, лакирани или 

обложени со пластика, со ширина 600мм или повеќе) 

- Пекарски производи 

 

 Грција 

- Тутун неизжилен 

- Трикотажа 

- Мермер, травертин, екосин и друг варовнички камен со специфична тежина од 2,5 или повеќе, 

и алабастер грубо цепен или сечен 

- Плоснати валани производи од железо или нелегиран челик 
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Македонскиот пазар ја надополнува 

домашната понуда со производи главно од 

земјите од ЕУ (63%) и земјите од Западен 

Балкан (10%). Генерално, најголем увоз 

имаме од Грција – 8% и Србија – 7% 

доколку се гледа исклучиво паричната 

вредност на стоките кои се предмет на 

размена. 
 

 
 

Во вкупниот увоз на производи во 

Северна Македонија највисоко учество 

помеѓу земјите од регионот имаат: 

 

1.Србија 

2. Бугарија 

3. Косово 

4. Грција 

5. Албанија 
 

  

Учество на земјите од регионот во вкупниот увоз  

во 2017 година 
 

 

Од аспект на видовите производи кои 

најчесто се увезуваат во Северна 

Македонија, во табелата погоре е даден 

приказ на состојбите за 2017 година. 

Најмногу храна и живи животни 

увезуваме од Србија, односно 20% од 

вкупниот увоз на храна и живи 

животни доаѓа токму од оваа соседна 

земја. Со оглед на фактот дека 

извезуваме околу 14% од оваа 

категорија во Србија (според 

официјалните статистички податоци), 

доаѓаме до заклучок дека трговијата со 

оваа категорија производи е 

двонасочно развиена и постои простор 

за зголемување на обемот на размена, 

доколку се преземат соодветни чекори 

во оваа насока. И пијалоци и тутун 

најмногу увезуваме од Србија, повеќе 

од 35% од вкупното увезени пијалоци 

и тутун во 2017 доаѓаат од оваа земја. 

Споредбено, од Србија увезуваме 

повеќе тутун и пијалоци отколку што и 

извезуваме на годишно ниво. Најмногу 

суровини (кои не се храна) увезуваме 

од Србија – 17% и Бугарија – 15%.    

Споредбено со податоците од табелата 

за извоз од која е евидентно дека 

суровини извезуваме најмногу во 

Бугарија и Грција, останува простор да 

се зголеми извозот на вакви производи 

во Србија, кој во моментот изнесува 

само 2% од вкупниот извоз на 

суровини.   

Имајќи предвид дека економската 

соработка со соседна Србија е на 

завидно ниво, а патната 

инфраструктура во фаза на 

подобрување, потребно е домашните 

компании да се насочат повеќе кон 

извоз во оваа земја.   

Кога станува збор за минерални 

гориво, мазива и сродни производи, во 

увозот најзастапени држави од 

регионот се Грција – 53% Бугарија – 

13% и Србија 12%.  

Животинските и растителни масла, 

масти и восоци во Северна Македонија 

доаѓаат главно од Србија – 46% и 

Бугарија – 17%. 
  

 Поважни производи кои ги увезуваме 

од регионалните трговски партнери: 

 

 Грција 

- Нафтени масла и масла добиени 

од битуменозни минерали (освен 

сурови) со содржина поголема од 

70% на нафтени масла и нивни 

преработки 

- Примарни форми од железо или 

нелегиран челик 

- Плетени и трикотажни 

материјали 

- Шипки и прачки од железо и 

нелегиран челик, добиени преку 

процес на валање или усукани по 

валање 

- Шипки и прачки од железо или 

друг легиран или нелегиран 

челик, топло валани, неправилно 

намотани 

 

 Србија 

- Плоснатовалани производи од 

железо или нелегиран челик, 

неплатинирани или необложени, 

не повеќе обработувани од 

топловаланите, со ширина од 

600мм или повеќе, намотани 

- Рафинирано сончогледово масло 

и негови фракции 

- Други отпадоци и остатоци од 

железо 

- Цигари што содржат тутун 

 

 Бугарија 

- Нафтени масла и масла добиени 

од битуменозни минерали (освен 

сурови) со содржината поголема 

од 70% на нафтени масла и нивни 

преработки 

- Други отпадоци и остатоци од 

железо 

- Шипки и прачки од железо и 

нелегиран челик, не повеќе 

обработувани од топловалани, 

добиени во процесот на валање 

или усукани по валање 

- Рафинирано олово 
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Каде извезува Србија? 

 

Според достапните статистички 

податоци прикажани на графиконот 

подолу, Србија најмногу извезува во 

Германија – 21% и Италија – 21%. Во 

Босна и Херцеговина Србија извезува 

12% од вкупниот извоз на годишно 

ниво, во Русија - 10%, во Романија - 7%  

Црна Гора - 6% Бугарија - 6% Унгарија 

– 6% Северна Македонија – 6% и 

Словенија 5%.  

 

Северна Македонија е на листата на 

земји во кои Србија извезува 

најголем дел од своето производство 

наменето за странски пазари. Со 

оглед на фактот дека Србија е една од 

земјите во која домашните компании 

извезуваат најмногу, се препорачува 

дополнителна длабинска анализа на 

состојбите на пазарот во Србија која ќе 

резултира со конкретни препораки за 

компаниите кои се заинтересирани или 

веќе извезуваат во оваа соседна земја.  

 

 

Каква е соработката со Северна 

Македонија? 

 

И двете земји интензивно работат на 

подобрување на условите во кои се 

извршува трговијата. Потписнички се 

на голем број билатерални договори 

за соработка кои во пракса 

резултираат со одредени олеснувања 

за компаниите кои настапуваат на 

овие пазари.  

 

Северна Македонија со Србија ги има 

потпишано следните билатерални 

договори кои се од интерес за 

трговијата: 

 

 Договор за  меѓусебно 

извршување на судските 

одлуки во кривичните 

предмети 

 

 Договор за правна помош во 

граѓанските и кривичните 

предмети 

 

 

Како може да се подобри трговијата 

помеѓу овие две земји? 

 

Инфраструктурата, особено патната, е 

во континуиран развој што го скратува 

времето за испорака на стоките и со 

тоа ги намалува транспортните 

трошоци.  

 

Надворешната трговија на овие две 

земји се врши главно преку 

граничниот премин Табановце – 

Прешево, кој освен за патен, е 

достапен и за железнички сообраќај.  

 

 

Податоци за земјите од регионот 

Србија 
 

 
  

Што извезува, а што увезува нашиот северен сосед? 
                                                                                                                                                                      

Србија го зазема 71 место на 

листата на светските економии 

по обемот на извоз и 40 место 

според индексот на економска 

комплексност ( ECI) кој ја мери 

комплексноста  на 

макроекономијата. Во 2017 

година, вредноста на извозот од 

Србија достигна 16,8 милијарди 

долари. Во истата година се 

увезени производи во вредност 

од 20,1 милијарди долари, што 

резултира со негативен биланс 

на размената од 3,28 милијарди 

долари. БДП во Србија во 2017 

изнесуваше 41,1 милијарди 

долари.  
 

 

 

 

 

Србија најмногу извезува 

автомобили ( во вредност од 1,06 

милијарди долари), жица за 

изолирање (895 милиони долари), 

гума (592 милиони), електрични 

мотори (391 милиони), смрзнато 

овошје и јаткасти плодови (382 

милиони), според податоците од HS 

(harmonized system) класификацијата.  

 

Србија најмногу увезува сурова 

нафта (859 милиони долари), делови 

за возила (718 милиони), пакувани 

лекови (669 милиони) , рафинирана 

нафта (559 милиони) и автомобили 

(539 милиони).    

 

  

 

Графички приказ на трговската 

размена на Србија  

Увоз 

Извоз 

Увоз 

Извоз 
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Преглед на најчесто увезуваните производи од секторот  
градежништво и прехранбената индустрија 
 

 

 
 

Вкупниот увоз на Србија во 2017 година изнесува 20,1 милијарди долари. Во табелата се погоре се прикажани 10 

најчесто увезувани производи во Србија од прехранбената индустрија и секторот градежништво. Најчесто увезени  

производи од секторот градежништво се: бакарна жица, железни структури, необработен алуминиум, рамно  

обложено железо и топло валано железо. Вредноста на овие најчесто увезени производи изнесува 590,4 милиони 

долари. Процентуалното учество на овие пет производи во вкупната вредност на увозот изнесува 2,94%.   Најчесто 

увезени прехранбени производи во Србија се: необработен тутун, преработки за исхрана, кафе, свинско месо и  

пецива. Увозната вредност на овие производи во 2017 година изнесува 408,1 милиони долари, со процентуално  

учество во вкупниот увоз во државата од 2,02% за истата година.  
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Краток осврт на надворешната трговија на Србија 

 

Извоз и увоз  

Во 2017, учество на поединечни 

производи во целосната вредност 

остварена од продажба во 

странство. 

Состојбите не се разликуваат 

драстично споредено со претходните 5 

години.  
 

 

Кои прехранбени производи ги 

извезува Србија во Северна 

Македонија?  

 

1) Ролован тутун – 2,3% 

2) Ароматизирана вода – 2,2% 

3) Чоколада – 2% 

4) Пецива – 1,9% 

5) Сиров шеќер – 1,2% 

6) Преработки од зеленчук – 1,2% 

7) Колбаси – 0,78% 

8) Сосови и дресинзи – 0,77% 

9) Сладолед – 0,57% 

10) Вода – 0,43% 

 

 

Кои прехранбени производи ги 

увезува Србија од Северна 

Македонија?  

  

1) Пекарски производи – 4,2% 

2) Вино – 3,9% 

3) Грозје – 1,6% 

4) Ролован тутун – 1,3%  

5) Домати – 1,2% 

6) Јаболки и круши – 0,80% 

7) Преработки од зеленчук – 0,97%  

8) Чоколада – 0,90% 

9) Колбаси – 0,83% 

10)Млеко – 0,56% 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кои производи од градежниот сектор ги увезува Србија од Северна Македонија? 

 

1) Обложено рамно железо – 7,9% 

2) Мали цевки од железо – 5,6% 

3) Цемент - 4,2% 

4) Топло валано железо – 4,3% 

5) Железни блокови – 0,94 % 

6) Прачки од железо – 0,49% 

7) Обложено рамно железо – 7,9% 

8) Мали цевки од железо – 5,6% 

9) Цемент - 4,2% 

10) Топло валано железо – 4,3% 

11)Железни блокови – 0,94 % 

     12) Прачки од железо – 0,49% 

 

 

  

Кои производи од 

градежниот сектор ги 

извезува Србија во 

Северна Македонија? 

 

1) Топло валано железо 

– 9% 

2) Старо железо – 5% 

3) Железни структури – 

1,6% 

4) Мали железни цевки – 

0,49% 

5) Ладно валано железо 

– 0,34% 
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Бугарија 

Општи макроекономски податоци и преглед на 
меѓународна трговија 

 

На листата на најголеми извозни економии, Бугарија ги зазема 59 место 

на светско ниво. Според индексот на економска комплексност (ECI)  

земјата се наоѓа на 46то место. Во 2017 година, земјата има извезено 

стоки во вредност од 31 милијарда долари, а увозот за истата година 

изнесува 34,5 милијарди долари. Билансот на надворешна размена 

бележи негативна од 3,53 милијарди. БДП во Бугарија во 2017 година 

изнесува 58,2 милијарди. 
 

Бугарија најмногу извезува рафинирана нафта (во вредност од 2,04 

милијарди долари), обработен и необработен бакар ( 1,62 милијарди за 

првиот 1,21 милијарди за вториот тип на бакар), пченица (871 милиони) 

и пакувани лекови (812 милиони). Најважни извозни дестинации за 

државата се: Германија (4,37 милијарди), Турција (2,86 милијарди), 

Италија (2,8 милијарди), Романија (2,13 милијарди) и Грција (1,81 

милијарди).  

 

 

Бугарија увезува најмногу бакарна руда (3,05 милијарди), сирова нафта 

(2,58 милијарди), пакувани лекови (1,16 милијарди) и рафинирана 

нафта (836 милиони долари).  
 

 

 

  

 

 

 

Според официјалните статистички податоци, Бугарија најмногу извезува во 

Германија - 14%  Италија – 9% Романија – 7% Грција – 6% и Белгија 4,3%.  

Северна Македонија е 16та на листата земји од кои Бугарија најчесто 

увезувала во 2018 година. Двете држави имаат воспоставено добри 

политички односи, кои се предиспозиција за олеснета економска 

соработка. Успешната соработка е утврдена и преку голем број на 

билатерални договори помеѓу двете држави, од кои најважни за трговијата 

се: 

 

 Договор за правна помош во граѓанските предмети меѓу Република 

Македонија и Република Бугарија и  

 

 Договорот за пријателство, добрососедство и соработка 

 

Трговијата на релација Северна Македонија – Бугарија и обратно се 

извршува главно користејќи патен сообраќај. Најчесто користени 

гранични премини за трговија со оваа соседна земја се Деве Баир, Делчево 

и Ново село. Во тек и реконструкација на постоечката и изградба на нова 

инфраструктура која ќе го скрати времето на транспорт и последователно 

ќе влијае за намалување на трошоците за транспорт и извоз во Бугарија.  

 

 

 

 

 

Каде најмногу извезува Бугарија?  

Статистика за 2017 година, која е  

релативно непроменета во последните 

 5 години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увоз 

Извоз 
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Според најавите на надлежните институции во двете држави, се очекува 

отворање на нови гранични премини помеѓу Северна Македонија и 

Бугарија, со што ќе се овозможи побрз и полесен проток на стоки и услуги.  

 

За Северна Македонија е од стратешко значење да ја продлабочи 

меѓународната трговија со оваа соседна земја. Имајќи предвид дека 

Бугарија е членка на Европска Унија, претставува земја чие трговско 

законодавство е усогласено со законите на Унијата. Значи, доколку еден 

наш домашен производ е подобен за извоз во Бугарија, истиот е подобен да 

се извезува во другите земји - членки на ЕУ. Дополнително, за одредени 

стоки кои се наменети за подалечна земја како крајна дестинација, Бугарија 

е транзитна соседна земја која излегува на море и со тоа на Северна 

Македонија и овозможува користење на водните површини за пренос на 

стоки. 

 
 

 

 

 

 

  

Од производите поврзани со секторот 

 градежништво, Бугарија во 2017 година 

 има извезено најмногу: старо железо, 

 необработено олово, необработени железни 

 прачки, бакарни жици, необработен цинк, 

 цемент, железо и стакло.  

 

 

 

Врз основа на проценките за 2018 година, извезените производи и услуги од Бугарија за минатата година изнесуваа 66,3% 

 од БДП на земјата. Потребно е да се потенцира дека голем дел од ова учество се должи на ре-извоз, кој е растечки тренд во 

 оваа држава. Северна Македонија треба да го препознае овој потенцијал за извоз преку Бугарија во подалечните земји.  

Најчест партнер за извоз на Бугарија се европските земји, кои учествуваат со дури 73,8% од вкупниот извоз на оваа држава.  

Во последните години, земјата се насочува и кон освојување на азиските пазари, кон кои во 2018 година има извезено 15,3% 

 од своите производи.  

Економската соработка на Бугарија е помала, но постои, кога станува збор за земјите од Африка (3,1%) и Северна Америка 

 (2,1%). Уште помал дел од извозот е насочен кон земјите од Латинска Америка – околу и помалку од 1% 

 

 

 
 

 

Трговија со прехранбени и 

производи од градежништво 
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Преглед на најчесто увезуваните производи од секторот  
градежништво и прехранбената индустрија 
 

 

 

Трговија со прехранбени производи на релација Бугарија – Северна Македонија 

 

Извоз на прехранбени производи на Бугарија кон Северна Македонија во 2017 

година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кога станува збор за 

надворешната трговија со 

прехранбени производи, 

вредноста на извозот на 

Бугарија, од графиконот се 

забележува дека истата е на 

завидно ниво, со тенденција 

да се зголемува низ годините.  

 

Најчесто извезени производи 

во оваа насока се: 

растителните масла, 

необработениот тутун и 

семе од сончоглед, кој 

сочинуваат скоро 7% од 

вкупната вредност на извозот 

на Бугарија кон Северна 

Македонија, реазлизиран во 

2017 година.  

 

Други често извезувани 

производи на релација 

Бугарија – Северна 

Македонија се: пченка – 

0,98% пецива – 0,8% 

чоколада – 0,5% пилешко 

месо – 0,9% смрзнато 

говедско месо – 0,3% и 

преработки од јајца.  
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Увоз на прехранбени производи од Северна Македонија во 2017 година 

 

 

Најчестите 9 извезувани 

производи од Бугарија кај нас 

сочинуваат повеќе од 10% од 

вкупниот извоз на оваа 

релација, што е знак на 

значителна билатерална 

економска соработка.  

 
 

 

Од аспект на увозот на Бугарија од кај нас, најзастапени прехранбени производи се: необработен тутун, пецива,  

чоколадо, житарици за појадок, ароматизирана вода. Иако дел од производите се преработки, се забележува дека 

најголем дел од производите кои ние и ги извезуваме на Бугарија се примарни земјоделски производи. Секако,  

оваа трговија е позитивна и придонесува подобрување на домашната економија, но познато дека трговијата со  

преработки е попожелна од повеќе аспекти. 

 

Најпрво, со зголемување на производството и трговијата на прехранбени преработки, во државата се зголемува 

вработливоста на населението бидејќи се вклучуваат дополнителни единици за труд за производство на крајниот  

производ.  

 

Понатаму, се користат инпути од други индустрии за креирање на крајниот производ: стакло, амбалажа и  

пакување, складирачки капацитети итн. Дополнително, на крајната дестинација се пласира домашен производ со  

истакнато потекло, за разлика од извозот на примарни земјоделски производи кои влегуваат во синџирот на вредности 

на земјата која ги увезува овие инпути.   
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Албанија 
Макроекономски податоци и надворешна трговија 

За 2017 година 

Краток осврт на 

економијата на 

Албанија 

На листата на светски економии, 

рангирани според ECI (Economic 

Complexity Index) индексот, Албанија го 

зазема 126то место според големина на 

економијата и 92ро место според 

комплицираноста на домашната 

економија. Во 2017 година, Албанија има 

извезено добра во вредност од 2,39 

милијарди долари, а увезено добра во 

вредност од 4,21 милијарди долари. 

Согласно овие податоци на OEC 

(Observatory of Economic Complexity), 

земјата бележи негативен трговски 

биланс од 1,82 милијарди долари во 2017 

година.  
 

  

 

 

 

Најчесто извезувани производи од Албанија се кожни обувки – 345 милиони 

долари, делови за правење обувки – 190 милиони, руда од хром – 171 

милиони, феролегури – 118 милиони и сирова нафта – 115 милиони долари.  

 

Најчесто увезувани производи во државата се автомобили – 231 милиони во 

2017 година, рафинирана нафта – 143 милиони, пакувани лекови – 142 

милиони, говедска кожа – 104 милиони и делови за правење обувки во 

вредност од 96,4 милиони во истата година. 

 

Албанија извезува најмногу во:  

1. Италија 

2. Шпанија 

3. Франција  

4. Германија 

 

А увезува најмногу од: 

1. Италија 

2. Турција 

3. Грција 

4. Германија и  

5. Кина 

 

Земјата се граничи копнено со Грција, Косово, Северна Македонија, Црна 

Гора, Србија и на море со Хрватска и Италија.   
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Преглед на најчесто увезуваните производи од секторот  
градежништво и прехранбената индустрија 
 

 

 

 
 

 

Вкупниот увоз на Албанија во 2017 година изнесува 4,21 милијарди долари. Во табелата се погоре се прикажани 10 

најчесто увезувани производи во Албанија од прехранбената индустрија и секторот градежништво.  

 

Најчесто увезени производи од секторот градежништво се: големи железни цевки, старо железо, топло валано железо, 

структури од железо и стандардни цевки од железо. Вредноста на овие најчесто увезени производи изнесува 138 

милиони долари, со процентуално учество во вкупниот увоз од 3,31% во 2017 година.  

 

Најчесто увезени прехранбени производи во Албанија се: ролован тутун, пченица, пецива, шеќер и ароматизирана вода.  

Увозната вредност на овие производи во 2017 година изнесува 197,6 милиони долари, со процентуална застапеност во 

вкупната вредност на увозот од 4,65% во истата година.  
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Увоз и извоз на производи во Албанија 

од секторот градежништво 
 

 

Извоз 

2017 

година 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

Соработката меѓу двете земји е официјализирана преку низа билатерални 

договори од областа на економијата и политиката. Следните билатерални 

договори се од значење за трговијата помеѓу Албанија и Северна Македонија: 

 

 Договор меѓу македонската влада и албанската влада за правна помош во 

граѓански и кривични предмети и  

 

 Договор меѓу македонската влада и албанската влада за меѓусебно 

извршување на судски одлуки во кривичните предмети 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вкупната вредност на извозот од 

Албанија во Северна Македонија 

изнесува 69,7 милиони долари. Од 

вкупната остварена вредност во 2017 

година, според податоците прикажани 

на графиконот, најголемо учество 

имаат следните производи од секторот 

градежништво: железни прачки, 

цемент, руди од никел и железо, 

сиров алуминиум, сирово железо и 

топло валани метални прачки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Албанија од Северна Македонија во 

2017 година има увезено стоки во 

вредност од 72,6 милиони долари. Од 

вкупната вредност на увоз на Албанија 

од Северна Македонија, најголем дел 

му припаѓа на старото железо, потоа 

топло валаното железо, малите и 

големите железни цевки, железни 

блокови, рамно обложено железо и 

жица од железо.   
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Увоз и извоз на прехранбени 

производи на релација Албанија – 

Северна Македонија 

Од прехранбената индустрија, 

Албанија на Северна Македонија и 

извезува најмногу домати – 2,3% 

краставици – 1,7% ароматизирана вода 

– 0,79% и пецива – 0,50% од вкупната 

вредност на извозот кон Северна 

Македонија.  
 

 

 

 

 

  

 

На прашањето „Подредете ги по приоритет пазарите од регионот каде 

најлесно можете да ги пласирате Вашите производи во моментот“ кое беше 

поставено во рамки на анкетирањето на компаниите - членки на 

Стопанската комора на северозападна Македонија, компаниите 

одговорија: 

 

1) Грција 

2) Србија 

3) Црна Гора 

4) Босна и Херцеговина 

5) Бугарија 

6) Албанија 

7) Косово 

 

Домашните компании, според податоците од истражувањето, не ја 

перципираат Албанија како земја во која можат да извршат лесен пласман 

на своите производи. Потребно е дополнително да се доистражат 

причините за овие состојби, со оглед на фактот дека станува збор за 

соседна земја која граничи по копнен и воден пат со земји-членки на ЕУ, 

кои се крајна цел за голем број македонски компании.  

 

  

Иако двете земји имаат значителна 

економска соработка (видливо и од 

прикажаните податоци во ова 

истражување), и за двата сектори е 

видливо дека трговијата најчесто се 

одвива на релација увоз-извоз најчесто 

на материјали и суровини, поретко на 

преработки (особено видливо кај 

прехранбената индустрија).  

 

Се очекува во иднина соработката 

помеѓу двете соседни земји да се 

продлабочи, со оглед дека и двете земји 

преземаат значителни напори да ги 

подобрат условите за трговија на 

економски, политички и 

инфраструктурен план.  
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Босна и Херцеговина 
Макроекономски 

податоци за 2017 година 
 

Босна и Херцеговина е на 100то место на 

светот според големината на својата 

економија, согласно податоците од ECI 

(Economic Complexity Index) за 2017 

година. Според истиот статистички 

извор, Босна е 44 на листата според 

комплексноста на својата економија. Во 

2017 година, државата има извезено 

добра во вредност од 6,25 милијарди 

долари. Во истата година, БиХ има 

увезено добра во вредност од 10,1 

милијарди долари, што резултира со 

негативен трговски биланс од 3,83 

милијарди долари.  
 

БиХ извезува најмногу во следните 

држави: 

 

1) Германија 

2) Италија 

3) Србија 

4) Австрија 

5) Словенија 
 

БиХ увезува најмногу од следните 

држави: 

 

1) Србија 

2) Германија 

3) Италија 

4) Хрватска 

5) Кина 
 

 

 

 

 

БиХ извезува 

најмногу: 

 

- Седишта – 

307 милиони 

долари 

Електрична 

енергија – 294 

милиони 

- Кожни 

обувки – 249 

милиони 

- Сечено 

дрво – 187 

милиони и 

- Мебел – 

186 милиони 
 

 

 

 

 

 

           БиХ увезува најмногу: 

 

- Рафинирана нафта – 543 милиони долари 

- Автомобили – 400 милиони 

- Сирова нафта – 301 милиони 

- Пакувани лекови – 256 милиони и 

- Брикети од јаглен – 219 милиони долари 
 

 

 

 

 

Трговија со прехранбени производи 

         

 

 

Како што се забележува од графиконот, трговијата со БиХ поврзана со 

прехранбени производи иако двонасочна, е со силен нагласок на извоз од 

БиХ кон Северна Македонија. Петте главни производи од оваа индустрија 

кои се предмет на трговија меѓу двете земји преовладуваат на узвозната 

страна на БиХ.  
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Кои производи од градежништвото ги извезува Босна и Херцеговина 

најчесто во Северна Македонија? 

 

 

 

Од вкупната вредност на извозот на БиХ кон Северна Македонија, 59% е сочинета од извоз на други мали железни цевки. 

Втор најизвезуван производ од БиХ кон Северна Македонија е топло валаното железо – 18% обложено рамно железо  

– 12% железни шајки – 7% и железна жица – 4%.  

Според одговорите на компаниите кои учествуваа во спроведеното истражување по пат на анкетирање,  

оваа земја е на 4то место според достапноста на пазарот и пласманот. Домашните компании сметаат дека  

реализирање извоз во оваа земја е релативно лесно.  
 

 
Босна и Херцеговина од кај нас увезува повеќе видови на градежни материјали, од кои како најчести се издвојуваат: 

 

 Други мали цевки од железо – 13% од вкупната вредност на увезот на БиХ кој доаѓа од Северна Македонија 

 Топло валано железо – 4% од вкупната вредност на увезот на БиХ кој доаѓа од Северна Македонија 

 Обложено рамно железо – 2,7% од вкупната вредност на увезот на БиХ кој доаѓа од Северна Македонија 

 Железни шајки – 1,4% од вкупната вредност на увезот на БиХ кој доаѓа од Северна Македонија и  

 Жица од железо – 0,9% од вкупната вредност на увезот на БиХ кој доаѓа од Северна Македонија  
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Преглед на најчесто увезуваните производи од секторот  
градежништво и прехранбената индустрија 
 

 

 
 

 

Вкупниот увоз на Босна и Херцеговина во 2017 година изнесува 10,1 милијарди долари. Во табелата се погоре се  

прикажани 10 најчесто увезувани производи во Босна и Херцеговина од прехранбената индустрија и секторот  

градежништво.  Најчесто увезени производи од секторот градежништво се: необработен алуминиум, железни структури, 

бакарна жица, топло валано железо и рамно обложено железо. Вредноста на овие најчесто увезени производи изнесува 

299,7 милиони долари, со процентуално учество во вкупниот увоз од 2,92% во 2017 година.  

 

Најчесто увезени прехранбени производи во Албанија се: преработки за исхрана, пиво, ароматизирана вода, пецива и  

чоколада. Увозната вредност на овие производи во 2017 година изнесува 354 милиони долари, со процентуална застапеност 

во вкупната вредност на увозот од 3,51% во истата година.  
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Црна Гора 
Основни податоци за надворешната трговија 

За 2017 година 

Според податоците на ECI (Economic 

Complexity Index), Црна Гора е 160та на 

листата најголеми светски економии. Во 

2017 година, Црна Гора има извезено 

стоки во вредност од 506 милиони 

долари. Во истата година, државата има 

увезено стоки во вредност од 2,76 

милијарди долари, што резултира со 

негативен трговски биланс во вредност од 

2,26 милијарди долари. БДП на Црна Гора 

во 2017 година изнесува 4,84 милијарди 

долари.  

 

Државата се граничи со Албанија, Босна 

и Херцеговина, Хрватска, Косово и 

Србија на копно и со Италија на море.  
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

Увоз и извоз на најчесто тргувани 

производи 

За 2017 година, релативно непроменети 

во последните 5 години 

 

Црна Гора извезува најмногу руда од 

алуминиум – во вредност од 86,6 

милиони долари, необработен 

алуминиум – 83,2 милиони, бродови 

за посебни намени – 33,3 милиони и 

пакувани лекови – 19 милиони 

долари.  

 

Државата увезува најмногу 

рафинирана нафта – 176 милиони 

долари, електрични трансформатори 

– 66,3 милиони, пакувани лекови – 

64,7 милиони долари и радиодифузна 

опрема – 58,5 милиони.  
 

 

 

 

  

 

 

 

Од вкупната реазлизирана вредност 

од извоз, најголем дел е остварен во 

Србија – 65,1 милиони долари, Кина – 

58 милиони, Босна и Херцеговина – 

54,6 милиони, Хонг Конг – 36,9 

милиони и Унгарија – 36,2 милиони.  

 

Црна Гора, според достапните 

статистички податоци, увезува 

најмногу од Србија – 678 милиони 

долари, Кина – 283 милиони, 

Германија – 203 милиони, Босна и 

Херцеговина – 198 милиони и 

Италија – 189 милиони долари.   
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Трговијата на релација Црна Гора – Северна Македонија 

Градежни материјали 

 

Извоз Црна Гора – Северна 

Македонија 

 

Црна Гора не извезува 

значителен обем на градежни 

материјали кон Северна 

Македонија. Од вкупната 

вредност на извозот кон 

Северна Македонија, 1,3% и 

припаѓа на структури од железо, 

0,39% на бакарни цевки и 1,1% 

на други производи од железо.  
 

Увоз Црна Гора – Северна 

Македонија 

 

Црна Гора увезува од Северна 

Македонија повеќе производи 

од градежната индустрија 

отколку што извезува. Од 

вкупниот увоз на градежни 

материјали од Северна 

Македонија, најчесто застапени 

производи кои се предмет на 

ваква размена се:  
 

 Мали железни цевки – 4% 

 

 Обложено рамно железо – 

3,5% 

 

 Други материјали од 

железо – 3,5%  

 

 Железни шајки – 0,50% 

 

 Жица од железо – 0,43% 
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Црна Гора и Северна Македонија ги имаат 

потпишано следните билатерални договори 

кои ја олеснуваат трговската размена помеѓу 

овие две земји:  

 

 Договор помеѓу Република Македонија и 

Црна Гора за меѓусебно извршување на 

судските одлуки во кривични предмети 
 

 Договор помеѓу Република Македонија и 

Црна Гора за меѓусебно извршување на 

судските одлуки во кривични предмети 

 

 

Прехранбени производи 

 

Извоз Црна Гора – Северна 

Македонија 

 

За разлика од градежништвото, 

извозот на прехранбени производи од 

Црна Гора кон Северна Македонија 

има голем удел во трговијата помеѓу 

двете држави. Од вкупната вредност на 

извозот, 8,4% од вкупната вредност е 

остварена од продажбата на 

конзервирано месо, 7,3% од колбаси, 

4,1% од пецива, 2,7% од необработен 

тутун, 2,1% од чоколадо, а се 

извезуваат и: пиво, шеќер, вино, маст 

од животни, свинско месо и други 

прехранбени производи, од кои 

повеќето се преработки.  

 

Увоз Црна Гора – Северна 

Македонија 

 

Увозот на прехранбени производи на 

Црна Гора од Северна Македонија е 

скоро на исто ниво како извозот на 

ваквите производи. Од вкупната 

вредност на увозот која бележи 34,9 

милиони долари:  

 

 7% и припаѓаат на увозот на 

колбаси 

 

 4% од вредноста е остварена од 

продажба на пецива 

 

 3,7% од продажба на вино 

 

 3,4% од продажба на  

преработки од зеленчук 

  

 3,3% од продажба на грозје 

 

 2,5% од продажба на јаболка и 

круши 
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Косово 

Основни макроекономски податоци  кои 

се однесуваат на трговијата 

 

 

 

 

За 2017 година 

БДП на Косово за 2017 година изнесува 

7,13 милијарди долари, што претставува 

0,01% од светската економија.  

 

Во просек, БДП на оваа држава во 

последните 17 години изнесува 5,10 

милијарди долари. Највисок БДП Косово 

во своето постоење бележи во 2014 година 

- 7,39 милијарди долари.   

 

Најголем дел од извозот на Косово се 

состои од метали, со учество од 47% од 

целосната извозна трговија на државата. 

Меѓу главните производи кои Косово ги 

извезува се: прехранбени преработки, 

пластика и гума, машини, електрични 

уреди и текстил.  
 

Најчести извозни дестинации на Косово се 

Италија, Албанија, Северна Македонија, 

Швајцарија, Црна Гора и Германија.  

 

Извозот од Косово бележи пораст од 7,4% 

кој се должи на зголемениот извоз на 

пластика и гума кон Албанија и Северна 

Македонија.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Кога станува збор за увозот на 

Косово, најчесто тргувани се следните 

категории на производи: минерални 

производи, електрични апарати и 

делови, прехранбени преработки, 

пијалоци и тутун, метали и хемиски 

производи. Најчести увозни партнери 

во 2017 година на Косово се: Северна 

Македонија, Германија, Србија, 

Италија, Кина и Турција.   
 

 

Соработката меѓу двете држави 

соседни држави е партнерска и се 

продлабочува на економско и 

политичко ниво.  

 
 

Сепак, потребно е истата да се 

официјализира преку билатерални 

договори од економска природа, како 

што е случајот со голем број од 

земјите во регионот.  

 

Инфраструктурно, Северна 

Македонија и Косово се добро 

поврзани и двете држави работат 

активно на подобрување на условите 

на патниот сообраќај, како би можел 

да се подобри протокот на лица и 

стоки.  

 

 

 

 

 
  

 

 

 
 

 

Економијата во Косово сеуште се 

класифицира како транзициона. Иако 

државата прави значителни напори и 

произведува видливи резултати во 

обидот да го достигне нивото на 

економска развиеност  на земјите од 

регионот, потребно е земјата да 

затвори одредени економско-

политички поглавја како би била една 

стабилна европска дестинација за 

извршување на надворешна трговија.  

 

Потребно е да се нагласи дека, и покрај  

статистичките податоци кои 

укажуваат дека земјата сеуште не е на 

посакуваното ниво на економска 

развиеност, голем број на домашни 

компании остваруваат успешна 

трговска размена со партнерски 

компании од оваа соседна држава.  
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Главни трговски партнери на Косово 

Земја Извоз (.000) евра 

Учество во 

вкупен извоз 

(во %) 

Увоз (.000) 

евра 

Учество во 

вкупен увоз (во 

%) 

Италија 80.193 27.1 100.603 4.7 

Албанија 30.841 10.4 69.714 3.2 

Северна 

Македонија 
26.308 8.9 319.313 14.8 

Швајцарија 17.786 6 20.981 1 

Германија 15.587 5.3 280.617 13 

Кинаж 14.779 5 135.406 6.3 

Србија 3.941 1.3 260.471 12.1 

  

 

  

 

 

 

 

Северна Македонија е трет извозен 

партнер на Косово, според вредноста 

на извезените производи.  

 

Грција 

Основни макроекономски податоци поврзани со 

надворешната трговија 
За 2017 година 

Според ECI индексот, Грција се наоѓа на 

61то место на листата на најголемите 

економии во светот. Според истата 

статистичка класификација, земјата е на 

55то место на светско ниво, гледано од 

аспект на комплексност на домашната 

економија. Во 2017 година, Грција има 

извезено стоки во вредност од 30,2 

милијарди долари. Во истата година, 

увезот бележи вредност од 52,8 

милијарди долари, со што се постигнува 

негативен трговски биланс од 22,5 

милијарди долари. БДП на Грција за 2017 

година изнесува 200 милијарди долари.  

Грција граничи со Турција, Албанија, 

Бугарија, Северна Македонија на копно и 

Египет, Либија, Кипар и Италија по 

морски пат.   
 

Производи кои Грција најмногу ги 

извезува се: 

- Рафинирана нафта – 8,16 

милијарди долари 

 

- Пакувани лекови – 1,3 милијарди  
 

- Алуминиумски облоги – 617 

милиони долари 

 

- Свежа риба (освен филети) – 547 

милиони долари и  
 

- Чисто маслиново масло – 515 

милиони долари 

 
 

 

 

 
 

 

Според достапните статистички податоци, производи кои Грција ги увезува 

најмногу (според остварената вредност) се: 

 

- Сирова нафта – 7,76 милијарди долари 

 

- Рафинирана нафта – 3,28 милијарди долари 

 

- Пакувани лекови – 2,5 милијарди долари 

 

- Патнички и товарни бродови – 1,53 милијарди долари и 

  

- Автомобили во вредност од 1,32 милијарди долари 
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Главни трговски партнери на Грција и размената со Северна 

Македонија 

Увоз и извор на прехранбени и производи од градежниот 

сектор 

 

Најчести дестинации за извоз на Грција се: 

 

Италија – 3 милијарди долари 

Турција – 2,08 милијарди долари 

Германија – 2,08 милијарди долари 

Кипар – 1,74 милијарди долари 

Либан – 1,4 милијарди долари 

  

 

Во 2017 година, Грција има увезено стоки во вредност од 

52,8 милијарди долари, што ја става земјата на 48мо 

место на листата на најголеми увозници во светот. Во 

последните 5 години, увозот во Грција се намалува за 

околу 2,9% годишно ( од 60,7 милијарди долари во 2012 

на 52,8 милијарди во 2017 година).  

 

 

Градежништво 
 

Кога станува збор за градежни материјали, Грција нам 

ни извезува најмногу: железни плочки, необработени 

железни прачки, топло валани железни прачки, железни 

структури и алуминиумски цевки.  

 

 
                                                                                                                                                                      

Ние на Грција, од градежни материјали, најмногу и извезуваме: обложено рамно железо, старо железо, топло валано 

железо, железни шипки и железни блокови.  
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Трговија со земјоделски производи на релација Грција – Северна Македонија 

 

 

Резултати од спроведеното истражување кај домашните 

компании 

 

Март 2019 

 

Во периодот 18-22.03.2019 беше спроведено истражување кај 45 домашни компании, со цел да се земат предвид нивните 

директни искуства со извоз во земјите од регионот. Повеќе од половина од компаниите кои извезуваат во регионот 

извезуваат финални производи (53,3%), со ист квалитет на производите споредбено со конкурентните на пазарот на кој 

настапуваат. Сите компании кои настапуваат на странски пазари се согласни дека мрежата на странски клиенти во 

регионот им е недоволно развиена и истата треба да се прошири и зајакне, со цел зголемување на пласманот во 

странство.  

2017 година 

Од незначителното количество на 

прехранбени производи кои Грција 

го извезува во Северна Македонија, 

како почести производи кај овој 

вид трговска размена се среќаваат: 

преработки од зеленчук – 1,2% 

цитрусни овошја – 0,90% и други 

прехранбени преработки – 0,41%. 

 

 
  

Грција увезува стоки од Северна 

Македонија во вкупна вредност од 

246 милиони долари. Најголема 

вредност од прехранбената 

индустрија во 2017 година има 

остварено необработениот тутун, 

со учество од 15% во вкупната 

вредност на увозот од Северна 

Македонија. Други често увезени 

прехранбени производи се: 

пченица, месо од овци и кози, семе 

од репка, смрзнат зеленчук, пченка 

и домати.  

 
   

 

 

 

 

Главни наоди од анкетата 

 

Од вкупно анкетираните компании, 10 компании се од прехранбената индустрија и 15 од секторот градежништво, со 

што таргетираниот пристап кон овие два сектори е успешен. Иако во истражувањето учествуваа компании од сите 
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големини, мнозинството на испитаници се претставници на малите и средни претпријатија (77%). Две третини од 

вкупниот број на претпријатија кои беа дел од истражувањето извезуваат производи во земјите од регионот, а останатите 

би сакале во иднина да бидат извозно ориентирани кои овие земји. Кај половина од моменталните извозници,  од 

вкупниот обем на производство, за извоз било наменето помалку или 10% во 2018 година, со желба за зголемување во 

иднина. Домашните компании, според резултати од анкетниот прашалник и достапните статистички податоци 

презентирани погоре во овој документ, извезуваат најмногу во Србија и Бугарија. Веднаш зад нив, на листата на 

најчести извозни дестинации македонските компании се Косово и Албанија. На прашањето „На кој од регионалните 

пазари сметате дека во моментов е најлесно да ги пласирате Вашите производи“ најголем дел од компаниите одговориле 

Грција, Србија и Црна Гора.  

 

Кои производи се најчесто извезувани?  

 

Од секторот градежништво:  

 

- Алуминиумски цевки 

- Бетон  

- Врати, прозори, ролетни 

- Цигли, шајки 

 

 

 

Од прехранбената индустрија: 

 

- Млеко 

- Сирење 

- Месо  

- Јајца 

- Жито 

- Кроасани и чипсови 

- Брашно и гриз 

 

Од добиените одговори, особено од компаниите кои тргуваат со храна, дека извозот главно се состои од примарни 

производи кои не подлежат на дополнителна обработка во Северна Македонија пред да бидат извезувани во земјите 

од регионот. Конкурентноста на надворешните пазари може да се зголеми доколку крајните потрошувачи во странски 

земји купуваат производи кои се произведени дома, а се продаваат надвор во облик и форма во која се дистрибуирани.  

Зошто? Прехранбената индустрија, заради своите специфичности на инпути кои се со краток рок на траење и подложни 

на кало и други физички и хемиски влијанија, не е флексибилна кон надворешните фактори. Целосно е зависна од 

времето и начинот на транспорт, административните и погранични процедури, климатски влијанија и слично. За разлика 

од неа, преработувачката индустрија ги премостува овие разлики и ги надминува предизвиците на расипливост, 

краткотрајност и зависност од несакани појави. Истовремено, ангажира дополнителни единици работни часови за 

преработка во матичната држава, со што директно влијае на подобрување на состојбите со вработливоста на 

населението. За преработка, амбалажирање и пакување, преработувачката индустрија користи инпути од други 

индустрии: стакло, картон, жица и слично. Со тоа директно ја раздвижува домашната економија и го подобрува 

домашното бизнис окружување. Индиректно, преку дополнителните средства во државниот буџет, се гради нова 

инфраструктура, која меѓу другото му служи и на бизнисот. Оваа додадена вредност не се остварува при извозот на 

суровини кои не се подложни на преработка од некаков тип.  

 

Сите испитаници се согласни дека им е потребно зајакнување на мрежата на клиенти, кога станува збор за 

странските пазари во и надвор од регионот на Западен Балкан. Компаниите, специјализирани во својата дејност, 

често немаат сопствени капацитети за самостојни истражувања на состојбите на странските пазари, за спроведување 

обемни маркетинг анализи, сегментации на пазарите од интерес или будно следење на странската економија. Во 

динамичните услови на стопанисување, ваквиот пристап „на слепо“ полека станува неприфатлив концепт. Пазарите се 

изразено хетерогени, под влијание на глобални трендови и нови технологии. Една од основните услуги на стопанските 

комори е токму информативната улога, запознавање на компаниите со информациите кои им се нужни за спроведување 

успешни трговски размени со странство. Со оглед на интернационалната соработка помеѓу институциите од ваков тип, 

вмрежувањето преку коморски систем е далеку поуспешно отколку самостојното настапување на индивидуалните 

компании.  

 

Околу 18% од вкупниот број на испитаници имаат сопствено претставништво во некоја од земјите во кои 

извезуваат. Ова е случај кај големите компании, кои ги имаат потребните ресурси за ваков чекор. Но, во денешните 

услови на „трговија на далеку“ отворање на претставништво во друга земја не е неопходен чекор. Производите и самата 

компанија лесно можат да се доближат до клиенти кои се и илјадници километри оддалечени  од седиштето на 

компанијата, користејќи го интернетот. Електронската трговија стана интегрален дел од  денешницата, и истата се 

користи за продажба на секаков вид на производи и услуги. Предноста од аспект на локациска поставеност и трошоци 

за одржување кои ги има електронската трговија треба да се искористи максимално во секојдневното работење, во сите 

дејности кајшто е возможно.  
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Дури 87% од сите испитаници сметаат дека нивното производство може лесно да се зголеми доколку би нашле 

кредибилен партнер за извоз во регионот. Според податоците, се доаѓа до заклучок дека домашните компании се 

отворени за интернационална соработка од секаков тип, но им недостига пристап до потенцијални партнерски компании 

во земјите од регионот и подалеку. Потрагата по соодветен партнер воопшто не е лесна, особено почетокот на истата. 

Домашните компании во Северна Македонија во моментов немаат официјална база на податоци од каде би можеле да 

добиваат вакви информации. Иако сите засегнати страни работат активно на вмрежување на домашни со странски 

компании, ниедна од институциите не ги собира агрегатно податоците од организираните настани, пријавените 

компании на B2B средби и учесниците на саеми во земјата и странство. Стекнатото знаење е дифузно и потребно е 

истото да се обедини за да му служи на колективот. Формирањето на регистар на домашни компании по сектори и 

соодветни партнери во земјите од регионот е добар чекор кон подобрување на состојбите.  

 

  

Дали компаниите се запознаени со состојбите на пазарите во 

регионот? 

Половина од испитаниците одговориле дека само делумно се запознаени со состојбите на пазарите во 

регионалните земји. Само 25% одговориле дека имаат доволно информации за случувањата на овие пазари. 
Додека во минатото практиката на реакција на последиците од одредена појава беше прифатлива, во денешните услови 

на пазарот проактивноста е носечката основа на сигурен и одржлив развој. Антиципирање на идните трендови е 

олеснето заради зголемениот обем на информации, но истовремено отежнато од големиот број на информации кои не 

се структурирани на начин кој брзо и лесно ќе им биде достапен на крајните корисници. Токму затоа, 93% од 

испитаниците одговориле дека е потребно да се направат компаративни анализи на македонскиот со 

регионалните пазари, како би добиле податоци со кои ќе им се дадат одредени насоки за иднината на 

регионалната трговија. Овие анализи би вклучиле преглед на економијата и правото во регионалните земји, кои 

директно влијаат на размената. Индивидуалната изработка на вакви анализи за компаниите е скапо, од аспект на време 

и од финансиски аспект. Дополнително, компаниите често не располагаат со ваков тип на кадар кој е насочен кон 

макроекономија, бидејќи самата компанија навидум функционира во микроекономски услови. Навидум, зошто истата 

е под влијание на сите случувања на националната економска и политичка состојба до одредено ниво.  

 

Компаниите беа прашани околу квалитетот на своите производи во споредба со конкурентните на регионалните пазари 

и состојбата со стандардизација на истите. Две третини од сите испитаници сметаат дека нивните производи имаат 

ист квалитет со оние на конкуренцијата во земјата во која се врши пласманот. Само 13% од испитаниците сметаат 

дека квалитетот на нивните производи е под нивото на квалитет на производите во земјите од регионот кои им се 

директна конкуренција. Стандардизацијата на производите го олеснува оценувањето на квалитет при настап на домашен 

и странски пазар. При настапување на странски пазари, особено треба да се посвети внимание на регулативата од оваа 

област и нејзиното менување. Од вкупниот број на испитаници, 42% одговориле дека нивните производи се во 

согласност со стандардите на земјите од регионот. Останатите се делумно или воопшто не ускладени, зависно од 

земјата за која станува збор.  
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Компаниите беа прашани околу пречките при извоз на производи во регионот. Од одговорите се забележува дека 

најголеми проблеми се конкуренцијата во понудата и пречки од правна и административна природа. За 

справување со големата конкуренција потребни се голем број навремени и точни информации за пазарот, како би 

можеле компаниите да бидат во чекор со случувањата. Информациите кои им недостигаат за правната регулатива во 

земјите во кои извезуваат се вториот најголем проблем со кој домашните компании се соочуваат при вршење на 

надворешна трговија.  

 

Информации кои најчесто им недостигаат на компаниите - извознички 

1. Моменталните цени на пазарот 

2. Конкуренцијата која е присутна на пазарот 

3. Процедури за настап на пазарот 

4. Карактеристики на производот за кој има побарувачка на пазарот 

5. Логистички информации (транспорт,складирање...итн) 

6. Статистички податоци од аспект на увоз и извоз на производи 

7. Регистар на фирми кои можат да бидат дистрибутери 

8. Друго 

9. Стандардизација 

10. Пакување 
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На прашањето „ Кои информации ви недостигаат во моментов кои би Ви ја олесниле одлуката 

за пласман на нов пазар во земјите од регионот?“  компаниите одговориле:  

 

I. Информации за законите во државата во која извезуваат 

II. Информации за конкуренцијата 

III. Точни информации за регионалните пазари за да може да се прошири асортиманот  

IV. Информации за конкурентите 

V. Анализа на регионалните пазари  

VI. Информации за цени, конкуренција и стандардизација 

VII. Информации за царинските закони 

VIII. Информации за крајните потрошувачи 

IX. Логистички и информации за транспорт 

X. Побарувачката за производи кои ги нудиме 

 

 

Само навремени, континуирани и точни податоци за надворешните пазари ќе им обезбедат  на 

македонските компании сигурно место на регионалните пазари. Се повеќе компании стануваат свесни 

дека информациите имаат голем вредност за нивното работење и директно влијаат на обемот на 

продажбата на странските пазари.  

 

Само компанија која го разбира добро странскиот пазар, организационата структура, правната 

регулатива, навиките на потрошувачите и моменталните општествени случувања може на тој пазар да му 

пружи производ кој ќе го издржи се поголемиот динамичен тек на меѓународната трговија и економија.  
 

 

 

 

 

 

Бидете информирани! 


