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ИЗВРШНО РЕЗИМЕ 
 

  
 Во тематската област трговија и конкурентност е даден приказ на трговската политика 
на земјата, нејзините носители, карактеристики и трговските текови во избран временски 
период. Воедно, направен е осврт врз конкурентноста на македонската економија, чинителите 
и факторите кои истата ја определуваат, со фокус на најважните прашања кои треба да се 
третираат во оваа област. Посебно внимание е посветено на правната и стратешката рамка, 
како и на расположливите податоци. Покрај тоа, тематската област е вкрстена со неколку 
интердисциплирани области (социјална инклузија; добро владеење; управување со ризици од 
катастрофи и градење на отпорност кон кризи; дигитализација и иновации; родова еднаквост 
и пристап заснован на човекови права). При изработка на анализата за трговија и 
конкурентност се користени методите на консултација на засегнатите страни, како и 
консултација на релевантни документи. Во анализата е поместено резиме од консултациите со 
засегнатите страни, како и заклучоци и препораки за натамошниот тек на изработката на 
Националната развојна стратегија.  
 Главните наоди од анализата покажуваат дека Република Северна Македонија се 
одликува со висока трговска отвореност и ниска конкурентност на домашната индустрија. Над 
77% од вкупната надворешна трговија во 2021 година била реализирана со земјите со кои 
Република Северна Македонија има потпишано спогодби за слободна трговија. Најголем дел 
од трговската размена се врши со ЕУ и ЦЕФТА. СДИ во земјата имаат доминантна улога во 
македонскиот извоз и увоз, меѓутоа, домашните компании не се значајно вклучени во нивните 
синџири на снабдување и синџирите на додадена вредност. Искористувањето на можностите 
кои ги нуди трговската либерализација од страна на домашните фирми е условено од нивната 
конкурентност која не е на завидно ниво. Во Извештајот за глобална конкурентност 2019, 
македонската национална економија беше рангирана на 82 место од 141 земја. Главни 
проблеми во однос на конкурентноста се ниската продуктивност и ниската стапка на 
иновации. 
 Карактеристично е што државата тековно нема формално дефирани политики за 
трговија и конкурентност кои би дале насоки за идните активности на државата. Главните 
прашања со кои се занимава трговската политика на светско ниво се однесуваат на 
нецаринските бариери, олеснувањето на трговијата, зајакнувањето на механизмите за мерење 
на ефектите од спогодбите за слободна трговија, како и регулирање на трговијата со услуги и 
поттикнување на меѓународната електронска трговија на домашните економски субјекти.  
 Од друга страна, правната и стратешката рамка за конкурентноста е многу обемна, но, 
клучниот документ – Стратегијата за конкурентност 2016-2020 веќе не е важечка. Примарните 
прашања на кои треба да се посвети посебно внимание се однесуваат на продуктивноста на 
трудот, структурната трансформација на домашната индустрија во корист на секторите што 
произведуваат повисока додадена вредност, подигнување на стапката на иновации и 
технолошки развој во земјата и поттикнување на нови инвестиции – домашни и странски. Исто 
така, големо внимание треба да се посвети на образованието и неговото реформирање во сите 
образовни циклуси со цел да учениците и студентите да се стекнат со знаења кои обезбедуваат 
поголема вработливост на пазарот на трудот.  
 Наведените прашања треба да се адресираат при (ре)дизајнирањето двете политики 
(трговија и конкурентност), а при нивната имплементација многу е важна координацијата со 
цел да се обезбедат високи ефекти од расположливите ресурси. Во тој контекст, најважна 
улога треба да има Министерството за економија. Со оглед на тоа дека се работи за мал 
домашен пазар, извозната ориентираност на македонските компании е клучна за растот и 
развојот, што упатува на неопходноста од вкрстување на политиката за конкурентност со 
политиката за надворешна трговија. Меѓутоа, потребно е усогласување и со другите 
економски области, како што е посочено во препораките на оваа тематска анализа.   
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1. ВОВЕД 
 
 Трговијата и конкурентноста на националната економија се две меѓусебно зависни 
категории кои ја диктираат позицијата на земјата во меѓународната економија. Трговската 
политика ја дефинира поставеноста на земјата во однос на отвореноста на домашниот пазар за 
странски производи, како и на странските пазари за домашните производи. Основен 
инструмент на трговската политика се трговските договори - билатерални, регионални и 
мултилатерални преку кои се договараат правилата на трговска размена. Светската трговска 
организација тековно брои 164 земји членки и 25 земји набљудувачи,1 а скоро секоја од земјите 
дополнително е членка на некој регионален преференцијален трговски договор. 
  Kонкурентноста на една национална економија се поима како способност на една земја 
економски да се натпреварува со другите и да расте. Светскиот економски форум, кој ја мери 
конкурентноста од 1979 година, истата ја дефинира како „пакет од институции, политики и 
фактори што го определуваат нивото на продуктивност во земјата“.2  
 Трговските политики имаат исклучително големо влијание врз конкурентноста на 
националните економии, посебно кај малите земји и земјите во развој. Трендот на отворени 
трговски политики во светот преовладува повеќе од 40-тина години при што се постигна 
високо ниво на трговска отвореност во глобалната економија. Светската размена на стоки во 
периодот 1980-2019 пораснала за 10 пати, односно бил постигнат раст од 2 билиони 
американски долари (1980) на 19,5 билиони американски долари (2019).3 Овој неверојатен раст 
на трговијата е резултат на либерализацијата на трговските политики, силниот технолошки 
напредок во производните и услужните дејности, а посебно на транспортот, како и 
разглобувањето на производните процеси со цел да се оптимализира цената на влезните 
инпути што резултираше во развој на т.н. синџири на додадена вредност и синџири на набавка.  
 Постојат многу димензии на поврзаноста помеѓу трговијата и конкурентноста, меѓутоа, 
најважно е да се истакне дека меѓународната економија претставува динамично опкружување 
кое постојано поставува нови предизвици. Оттаму, националната економија мора постојано да 
се прилагодува на новите барања за да обезбеди конкурентност, додека трговската политика 
треба да обезбеди најдобра рамка за меѓународната размена на стоки и услуги на земјата. 
 Во рамките на тематското подрачје „Трговија и конкурентност“ при изработка на 
Националната развојна стратегија на Република Северна Македонија 2022-2042 е направен 
осврт кон трговската политика на земјата, нејзините носители, карактеристики и влијание врз 
конкурентноста, заедно со приказ на трговските текови во избран временски период со цел да 
се илустрираат промените во обемот и структурата на надворешната трговија на земјата, 
динамиката на промените и да се понуди дискусија за факторите на промената. Покрај тоа, 
направен е осврт кон конкурентноста на македонската економија, со приказ на релевантни 
меѓународни извештаи кои вршат мерење на истата и дискусија за клучните фактори во 
Република Северна Македонија чиј потенцијал е најмногу или најмалку искористен. 
Конкурентноста е многу комплексна и тешка област за мерење, па овде се издвоени 
најважните прашања кои се важни за добра дијагностика на состојбите.  
 Оваа тематска област е исклучително важна за развојот на државата зашто се однесува 
на сржта на економскиот развој - конкурентноста на националната економија, а, имајќи го 
предвид малиот пазар на земјата, економскиот раст е условен од зголемување на извозните 
перформанси, односно од трговијата. Адресирањето на прашањата од областа на трговијата и 
конкурентноста е клучно во развојната стратегија на секоја држава, посебно доколку земјата 
се соочува со (по)ниска конкурентност и висока трговска отвореност што е комбинација која 
бара специфични стратешки решенија за поттикнување на растот и развојот.  
  

 
1 https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm 
2 https://www.weforum.org/agenda/2017/09/what-is-economic-competitiveness/ 
3 https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts_e.htm 
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2. ПРЕГЛЕД НА ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА СТРУКТУРА И КЛУЧНИТЕ ЧИНИТЕЛИ 
 

 2.1. Преглед на правната регулатива и стратешко-планската рамка 

 
 Трговија. Република Северна Македонија е членка на Светската трговска организација 
(СТО) од април 2003 година.4 Светската трговска организација е наднационална институција 
со двојна улога: воспоставување и засилување на правилата за меѓународна трговија на 
производи и услуги и либерализација на трговијата. СТО е форум на владите за преговарање 
за трговските договори и место за разрешување на трговските несогласувања. Важноста на 
СТО и аспирацијата на земјите да бидат дел од оваа организација потекнува од големите 
привилегии што членството во СТО ги носи со себе во поглед на обезбедување на поповолен 
третман за националните производи и трговските субјекти при нивниот пристап на странските 
пазари, како и поттикнување на развојот на меѓународната трговија на земјите во развој.5 СТО 
функционира според принципот на “најповластена нација”, односно најповолната царинска 
стапка која една држава ја дала на друга, мора да ја применува и при нејзината трговија со сите 
други членки на СТО. Исклучок може да се направи преку склучување на преференцијални 
договори за слободна трговија кои треба да бидат одобрени од СТО.   
 Република Северна Македонија е потписник на три мултилатерални спогодби за 
слободна трговија: 

• Спогодба за стабилизација и асоцијација со ЕУ;  
• Спогодба за слободна трговија со ЕФТА (Швајцарија, Норвешка, Исланд и 

Лихтенштајн) и 
• ЦЕФТА 2006 - договорни страни: Албанија, Босна и Херцеговина, Северна 

Македонија, Молдавија, Црна Гора, Косово и Србија. 

 Покрај мултилатералните, Северна Македонија има потпишано и три билатерални 
спогодби за слободна трговија со следните земји: 

• Спогодба за слободна трговија со Турција; 
• Спогодба за слободна трговија со Украина и  
• Спогодба за партнерство, соработка и трговија со Обединетото Кралство и 

Северна Ирска.       

 Спогодбата за стабилизација и асоцијација (ССА) меѓу Република Северна Македонија 
од една страна и европските заедници и нивните земји членки од друга страна е потпишана во 
април 2001 година, а стапи на сила во април 2004 година.6 Составен дел од ССА е трговскиот 
протокол кој ги регулира трговските односи помеѓу двете страни. Трговскиот протокол стапи 
на сила во јуни 2001 година. Со ССА беше пропишан асиметричен трговски режим во корист 
на македонската страна со обезбедување на слободен пристап на пазарот на ЕУ за 
македонските производи (со извесни договорени исклучоци - земјоделски производи, вино, 
младо телешко месо) веднаш по стапувањето на сила на трговскиот протокол, додека влезот 
на производите од ЕУ на македонскиот пазар беше предвидено да се врши со постапно 
годишно намалување на царините во период од 10 години. Од 2011 година наваму, трговијата 
помеѓу двете страни е слободна, со исклучок на определени производи за кои е постигнат 
таков договор. 
 Европската асоцијација за слободна трговија (ЕФТА)7 е основана во 1960 година за да 
промовира слободна трговија, раст и благосостојба во земјите членки, како и да врши 

 
4 https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/macedonia_e.htm 
5 https://customs.gov.mk/index.php/mk/za-nas-mk/megunarodna-i-meguinstitucionalna-sorabotka/multilateralna-carinska-
sorabotka/1095-svetska-trgovska-org-mk 
6 https://customs.gov.mk/images/za_nas/megunarodno/SpogodbaMK_EU.pdf 
7 https://www.efta.int/Legal-Text/EFTA-Convention-1152 
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промоција на економската соработка во Европа. ЕФТА ја сочинуваат Норвешка, Швајцарија, 
Исланд и Лихтенштајн. Договорот за слободна трговија помеѓу Република Северна 
Македонија и ЕФТА стапи на сила во 2002 година.8 Со договорот беше предвиден транзициски 
период од 10 години за постигнување на двостран слободен проток на стоки. Од 2012 година 
трговијата помеѓу двете страни е слободна, со исклучок на определени производи за кои е 
постигнат таков договор. 
 ЦЕФТА9 претставува спогодба за слободна трговија помеѓу Албанија, Босна и 
Херцеговина, Република Северна Македонија, Молдавија, Црна Гора, Косово и Србија. Целта 
на ЦЕФТА спогодбата е унапредување на трговската соработка помеѓу потписничките страни 
преку воведување на бесцарински режим и намалување на нецаринските бариери. Спогодбата 
е склучена во 2006 година, без предвидени транзициски периоди или асиметричен пристап, 
односно практикувањето на слободна трговија стапи на сила веднаш по ратификувањето на 
спогодбата од договорните страни. Со потпишувањето на спогодбата ЦЕФТА 2006 престанаа 
да важат договорите за слободна трговија претходно склучени помеѓу ЦЕФТА страните, а 
преку кои веќе беше постигнато високо ниво на либерализација на трговијата во регионот на 
Западен Балкан.     
 Спогодбата за слободна трговија помеѓу Република Северна Македонија и Турција10е 
билатерален договор склучен во 1999 година, а стапи на сила во 2000 година. Со овој договор 
е обезбеден бесцарински проток на стоки помеѓу двете земји. 
 Спогодбата за слободна трговија помеѓу Република Северна Македонија и Украина е 
билатерален договор кој датира од 2001 година. Со овој договор е обезбеден бесцарински 
проток на стоки помеѓу двете земји. 
 Спогодбата за партнерство, соработка и трговија помеѓу Република Северна 
Македонија и Обединетото Кралство и Северна Ирска е склучена во декември 2020 година. 
Спогодбата стапи во сила на 31 јануари 2020, по реализацијата на Брегзит, со исклучок на 
трговскиот протокол кој стапи во сила после завршувањето на преодниот период за излез на 
Обединетото Кралство и Северна Ирска од заедничкиот пазар на ЕУ (1 јануари 2021). Оваа 
спогодба во голема мерка ја следи ССА со идеја двете страни да ги задржат правата и 
обврските и после напуштањето на Унијата од страна на Обединетото Кралство.   
 Преку спогодбите за слободна трговија, Република Северна Македонија има слободен 
пристап на пазари со преку 650 милиони жители. Ова е многу значајно зашто преку спогодбите 
за слободна трговија многу се проширува пазарот за домашните и странските инвеститори, 
имајќи предвид дека Република Северна Македонија е земја со мал пазар. 
 Сите наведени спогодби за слободна трговија вклучуваат протоколи за потекло на 
стоките,11 чија функција е да обезбедат почитување на правилата за бесцаринска трговија само 
на стоките произведени во другата договорна страна, односно да се спречи злоупотреба на 
договорите и тргување со стоки со потекло од земји кои немаат преференцијален третман.  
 Република Северна Македонија е потписничка на регионалната пан-евро-медитеранска 
конвенција за кумулација на потеклото на стоките12 која обезбедува примена на дијагонална 
кумулација помеѓу ЕУ, ЕФТА, Турција, земјите потписнички на декларацијата од Барселона, 
земјите од Западен Балкан и Фарските острови. Оваа Конвенција е заснована на мрежа на 
договори за слободна трговија кои имаат идентични протоколи за потеклото на стоките.  
 Членството во СТО и спогодбите за слободна трговија ја чинат основната правна рамка 
за реализирање на увозот и извозот на стоки во/од Република Северна Македонија. Тие 
обезбедуваат висока трговска отвореност на земјата, која подразбира можности за освојување 
на нови пазари. Најголем дел од трговската размена на земјата се одвива со земји со кои 
Република Северна Македонија има преференцијални трговски спогодби (ЕУ, Обединетото 

 
8  https://www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements/north-macedonia 
9  https://cefta.int/legal-documents/#1463498231136-8f9d234f-15f9 
10 https://www.economy.gov.mk/doc/2504 
11 https://customs.gov.mk/index.php/mk/biznis-zaednica-mk/presmetka-na-davacki-mk/poteklo-mk/1304-poteklo-spogodbi-mk 
12 https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/international-affairs/pan-euro-mediterranean-cumulation-and-pem-convention_en 
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Кралство и земјите од Западен Балкан), додека трговијата со стоки со Кина е регулирана со 
правилата на СТО. 
 Светската трговска организација ги дава основните правила и во однос на трговијата со 
услуги, меѓутоа, мора да се истакне дека и на меѓународно ниво постојат недоволно 
регулирани аспекти од оваа област.  
 Во однос на стратешко-планската рамка во областа трговија со стоки и услуги, нема 
посебни стратегии и планови. Во контекст на меѓународната трговија, стратешки би требало 
да се планира поттикнувањето на извозот и остварувањето на подобар трговски биланс, но, 
тоа може да биде интегрирано и во други стратешки документи за развој на индустријата и 
воопшто, конкурентноста.   

 Конкурентност.  Конкурентноста на националната економија се дефинира како 
способност на земјата да се натпреварува со другите национални економии и да расте. 
Концептот на Портер за конкурентската предност на нациите13 упатува дека конкурентноста е 
главно детерминирана од капацитетот на домашната индустрија за иновативност и 
модернизација. Креаторите на економските политики применуваат различни пристапи за 
подигнување на конкурентноста, меѓутоа без фокус на иновациите кои ги антиципираат 
потребите на домашниот и на странските пазари тешко дека (ќе) има напредок. Улогата на 
државата е да создаде услови за поттикнување на иновативноста на домашните фирми, а 
воедно да обезбеди добра деловна клима и предуслови за што е можно поголемо 
искористување на потенцијалот на факторите за производство. 
 Стратешко-плански документи од областа конкурентност во Република Северна 
Македонија има доста, а постои и посебна веб страна (konkurentnost.mk) со цел да се обезбеди 
едноставен пристап до сите релевантни информации од оваа област кои се наменети за 
креаторите на политиките, деловните субјекти и други заинтересирани страни. 
 Во однос на законската рамка во оваа област, постои широко законодавство кое го 
регулира воспоставувањето, работењето и затворањето на компаниите, додека мал број на 
закони директно уредуваат прашања кои непосредно влијаат на конкурентноста. Во контекст 
на (по)широкото законодавство, постои специјализирана веб страница (biznisregulativa.mk) 
која им обезбедува информации на деловните субјекти за релевантните закони и измените во 
законската регулатива, како и анализи за значењето на определени закони врз работењето на 
фирмите. На страната е поместен Прирачник за започнување и водење на бизнис,14 во кој е 
обработена најважната регулатива од областа на деловното работење. 
 Во контекст на законите кои директно уредуваат прашања кои непосредно влијаат на 
конкурентноста се издвојуваат: 

• Закон за финансиска поддршка на инвестициите15  
• Закон за иновациската дејност16 
• Закон за индустриска сопственост17 

 Законот за финансиска поддршка на инвестициите има за цел поттикнување на 
економскиот раст и развој во Република Северна Македонија. Корисници на поддршката може 
да бидат домашни компании и компании основани со странски капитал (странски директни 
инвестиции). Законот предвидува финансиска поддршка за инвестиции и финансиска 
поддршка за подигнување на конкурентноста, односно поконкретно:18 

• Финансиска поддршка за нови вработувања;  

 
13 https://hbr.org/1990/03/the-competitive-advantage-of-nations 
14 https://biznisregulativa.mk/Upload/Editor_Upload/prirachnik%20za%20vodenje%20biznis_MK_Za%20Web.pdf 
15 Закон за финансиска поддршка на инвестициите, Службен весник 83/2018, 98/2019, 124/2019 и 178/2021 
16 Закон за иновациската дејност, Службен весник на Република Северна Македонија  79/2013, 137/2013, 41/2014, 44/2015, 
6/2016, 53/2016 и 190/2016 
17 Закон за индустриска сопственост, Службен весник на Република Северна Македонија 21/2009, 24/2011 
18 https://www.economy.gov.mk/Upload/Documents/Nacrt%20Zakon%20za%20finansiska%20poddrska%20na%20Investicii.pdf 
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• Финансиска поддршка за воспоставување и унапредување на соработка со 
добавувачи регистрирани во Република Македонија; 

• Финансиска поддршка за воспоставување на организациони облици за технолошки 
развој и истражување;  

• Финансиска поддршка за инвестициски проекти од значаен економски интерес за 
Република Македонија; 

• Финансиска поддршка за пораст на капитални инвестиции и приходи;  
• Финансиска поддршка за откуп на материјални средства од деловни субјекти со 

потешкотии; 
• Финансиска поддршка за деловни субјекти кои ја зголемиле својата конкурентност 

на пазарот и  
• Финансиска поддршка за освојување на нови пазари и пораст на продажба.  

 Со законот за иновациска дејност се уредува уредува иновациската дејност, 
принципите, целите и организацијата на примената на резултатите од иновациската дејност, 
научноистражувачката дејност, техничките и технолошките знаења, пронајдоците и 
иновациите, како и основањето, статусот, надлежностите, управувањето и раководењето, 
финансирањето, надзорот над работата, како и други прашања поврзани со работата на Фондот 
за иновации и технолошки развој.19 
 Со законот за индустриска сопственост се уредува стекнувањето, остварувањето и 
заштитата на правата од индустриска сопственост. Притоа, права од индустриска сопственост 
се: патент, индустриски дизајн, трговска марка, ознака на потеклото и географска ознака. 
Законот пропишува дека со патент се штити пронајдок, со индустриски дизајн се штити нова 
форма на тело, слика, цртеж, контура, композиција на бои или нивна комбинација-дизајн, со 
трговска марка се штити трговски знак, а со ознаката на потеклото и географска ознака се 
штити географскиот назив.20 
 Тековната стратешко-планска рамка од областа конкурентност ја чинат следните 
документи: 

• Индустриска стратегија на Република Македонија 2018-2027, со акциски план21 
• Национална стратегија за мали и средни претпријатија 2018-202322 
• Стратегија за развој на женско претприемништво во Република Македонија 2019-

202323 
• Национална стратегија за одржлив развоj во Република Македонија 2009 – 203024 
• Стратегија за регионален развој на Република Северна Македонија 2021-203125 
• Стратегија за образованието 2018-202526 
• Стратегија за образованието на возрасни 2019-202327 
• План за забрзан економски раст 2022-202628 
• Програма за конкурентност, иновации и претприемништво29 
• Програма за економски реформи30 

 

 
19 https://fitr.mk/wp-content/uploads/2020/05/Zakon-za-inovaciska-dejnost.pdf 
20 https://www.ippo.gov.mk/MK/LegislativaView.aspx?lang=MK&id=131&cat=NAT 
21 https://economy.gov.mk/Upload/Documents/Finalna%20Industriska%20Strategija.pdf 
22 https://economy.gov.mk/Upload/Documents/Strategija%20za%20MSP%20%20finalna%20verzija%2003%2004%202018%20.pdf 
23 https://economy.gov.mk/doc/2501 
24 https://konkurentnost.mk/index.php/strateski-2/ 
25 Стратегија за регионален развој на Република Северна Македонија 2021-2031, Службен весник 76/2021 
26 https://mon.gov.mk/page/?id=2048 
27 https://mon.gov.mk/stored/document/strategija-za-obrazovanie-na-vozrasni-2019-2023-mk.pdf 
28 https://investnorthmacedonia.gov.mk/stored/2021/10/Prezentacija-Vlada-1.pdf 
29 https://economy.gov.mk/docs/sektor-programi 
30 https://finance.gov.mk/програма-на-економски-реформи/ 
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 Покрај наведените, постојат уште неколку важни стратешки документи во оваа област 
кај кои периодот на важност е истечен во 2020 година. Не постојат расположиви информации 
дали е во тек изработка на нови стратешки документи од овие области: 

• Стратегија за конкурентност со акционен план на Република Македонија 2016 – 
202031 

• Стратегија за иновации на Република Македонија 2012-202032 
• Стратегија за претприемачко учење 2014 – 202033 
• Акциски план за вработување на млади лица 2016-202034 

 Во продолжение е направен краток осврт на стратешко-планските документи, при што 
се опфатени и документите за кои е истечен периодот на важност со цел да се направи увид во 
истите, имајќи предвид дека мерките идентификувани во нив (нивното спроведување или 
неспроведување) влијаеле на оформување на тековната состојба во поглед на конкурентноста.  
 Индустриската стратегија на Република Македонија 2018-2027 претставува основен 
документ во однос на конкурентноста на индустријата. Оваа стратегија опфаќа ревидирање на 
индустриската политика на Република Македонија 2009-2020, а воедно се прави фокус на 
секторите кои нудат најголем потенцијал за влијание врз продуктивноста и растот, 
вклучувајќи ги и привлекувањето на инвестиции, стимулирањето на извозот, обезбедување на 
повисок квалитет на производството и подобро платени работни места, истовремено 
придонесувајќи за одржлив раст во однос на циркуларната економија и зелената индустрија. 
Како што е нагласено во документот, фокусот е на преработувачката индустрија што е во 
согласност со големите напори направени во последната деценија за успешно привлекување 
на странски директни инвестиции (СДИ) во технолошките и индустриските развојни зони 
(ТИРЗ), кои успеаја да го подигнат профилот и имиџот на земјата, истовремено 
спротивставувајќи се на трендот на деиндустријализација евидентен во регионот на Западен 
Балкан.35 
 Стратегијата за мали и средни претпријатија (МСП) 2018-2023 дефинира рамка за 
соработка меѓу чинителите од јавниот и приватниот сектор и граѓанското општество со цел 
поддршка на развојот на МСП и иновативноста, а во насока на зголемување на нивната 
конкурентност. Стратегијата е заснована на три столба: поволно деловно опкружување, 
зголемување и подобрување на можноста за раст на МСП и динамичен екосистем на 
претприемништво и иновации.36 Стратегијата за МСП е изготвена во согласност со Актот за 
мали претпријатија (АМП) на Европската унија. 
 Стратегијата за развој на женско претприемништво во Република Македонија 2019 - 
2023 има за цел економско јакнење на жените преку создавање на поволна бизнис клима и 
обезбедување поддршка за развој на нивниот претприемнички потенцијал со што ќе се 
придонесе кон развојот на постоечките и отворање на нови претпријатија, креирање на нови 
работни места, а со тоа и јакнење на целокупната економија. Стратегијата има четири 
приоритети: креирање на поволен деловен амбиент (бизнис клима) за развој на женското 
претприемништво; обезбедување на системска поддршка за развој на женското 
претприемништво; креирање на инфраструктура за поддршка и развој на женското 
претприемништво, како и промоција, вмрежување и застапување.37 Изготвен е и акциски план 
за имплементација на стратегијата за развој на женското претприемништво.38   
 Стратегијата за одржлив развој на Република Северна Македонија 2009-2030 ги 
идентификува долгорочните фундаменти на развојот на Република Македонија до 2030  

 
31 https://konkurentnost.mk/index.php/strateski-2/ 
32 https://konkurentnost.mk/index.php/strateski-2/ 
33 https://konkurentnost.mk/index.php/strateski-2/ 
34 https://mtsp.gov.mk 
35 Индустриска стратегија на Република Македонија 2018-2027, со акциски план, стр. 5 
36 Национална стратегија за мали и средни претпријатија 2018-2023, стр.6 
37 Стратегија за развој на женско претприемништво во Република Македонија 2019 - 2023, стр. 4 
38 https://economy.gov.mk/doc/2501 
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година во согласност со економската, еколошката и социјалната димензија на одржливоста. 
Фокусот е на испреплетеноста на трите димензии и поставување на платформа која ќе 
обезбеди развој кој ќе даде резултати и видлив напредок, а нема да ги загрози можностите за 
развој на идните генерации. За жал, оваа Стратегија нема акциски план за имплементација.  
 Стратегијата за регионален развој на Република Северна Македонија 2021-2031 е 
фокусирана на три стратешки цели: 39 

- порамномерно економски развиени, еколошки одржливи и одржливи плански региони 
низ доследно спроведена планска специјализација и посилно спроведување на 
приватните инвестиции во синергија со јавните инвестиции; 

- атрактивни плански региони со унапредени локални услуги, ефективен пристап до 
пазарот на труд, обезбеден висок степен на родова еднаквост и ефективна заштита на 
најранливите групи од населението и 

- значително зајакната политика на регионален развој, подобрени финансиски 
инструменти за нејзино спроведување и изградени административни капацитети на 
централно, регионално и локално ниво.   

 Стратегијата за образованието 2018-2025 опфаќа шест главни столбови на образовниот 
систем: предучилишно образование; основно образование; средно образование; стручно 
образование и обука; високо образование и истражување; и учење и образование за возрасни. 
Имајќи предвид дека образовниот процес е клучен за создавање кадар кој ќе може да 
придонесува за подигнување на конкурентноста на националната економија, а истиот се 
создава преку унапредување на сèвкупниот процес на образование, оваа стратегија е многу 
релевантна за областа конкурентност.     
 Стратегијата за образование на возрасни 2019-2023 има за цел обезбедување на 
можности за стекнување на соодветно образование и неопходни компетенции за сите 
поединци и за сите возрасни групи, осигурувајќи тие да ги поседуваат знаењето, вештините и 
ставовите што се бараат од страна на општеството и пазарот на труд. Образованието и обуката 
мора да ги исполнуваат сите барања за ефикасност и ефективност, со цел na сите да им 
обезбедат доволно општо и стручно образование.40 
 Планот за забрзан економски раст 2022-2026 е документ изготвен од страна на 
Министерството за финансии кој има за цел зголемување на инвестициите, забрзан економски 
раст со стапка од 5% годишно и обезбедување на фискална консолидација на земјата, односно 
намалување на јавниот долг на земјата под 60% од БДП на среден рок. Предвидените 
инструменти за реализација на планот вклучуваат различни фондови (фонд за истражување и 
развој, фонд за локален и регионален развој, итн.).  
 Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво е годишен програмски 
документ на Министерството за економија со кој се уредува намената на средствата за 
конкурентност, иновации и претприемништво кои се алоцираат преку ова министерство. 
Програмата се носи секоја година, главната функција е преку неа да се финансираат 
активности пропишани во релевантните секторски документи. Програмата за конкурентност, 
иновации и претприемништво 202141 беше фокусирана на следните области - поддршка и 
развој на микро, мали и средни претпријатија и занаетчиство, имплементација на 
индустриската политика, поддршка и развој на кластерското здружување и општествена 
одговорност.  
 Програмата за економски реформи (ПЕР) е годишен програмски документ кој ја 
прикажува среднорочната макроекономска и фискална рамка, како и секторските структурни 
реформи за промовирање на конкурентноста и растот. Програмата се однесува на период од 
три години. Програмата за економски реформи 2022-202442 е изработена во согласност со 

 
39 Стратегија за регионален развој 2021-2031, стр. 78 (https://dejure.mk/downloads/st_76_2021.pdf) 
40 Стратегија за образование на возрасни 2018-2023, стр. 34 
41 https://economy.gov.mk/doc/2900 
42 https://finance.gov.mk/програма-на-економски-реформи/ 
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Програмата за работа на владата, среднорочната фискална стратегија и буџетот на Република 
Македонија за 2022 година, како и останатите национални стратешки документи. Исто така, 
програмата е во согласност со Стратегијата на ЕУ за брз, одржлив и сèопфатен економски 
развој „Европа 2020“, како и Стратегијата за Југоисточна Европа - ЈИЕ 2020 на Советот за 
регионална соработка наречена „Работни места и просперитет во европската перспектива“ која 
одблиску ја следи визијата на Стратегијата „Европа 2020“. Програмата за структурни реформи 
опфаќа реформски мерки од различни области – деловно опкружување, пазар на труд, 
инфраструктура, намалување на сивата економија, добро владеење преку е-услуги, итн. Кај 
оваа програма се воспоставени механизми за следење на реализацијата на мерките, меѓутоа 
нема нејзино посуштинско поврзување со имплементацијата на други документи кои содржат 
релевантни мерки кои имаат влијание врз резултатите од реформите наведени во ПЕР.  
 Покрај тековните документи кои се погоре накратко објаснети, посочени се неколку 
други документи кај кои периодот за кој се изготвени е поминат, меѓутоа, заради нивната 
важност направен е краток осврт и на нив.   
 Во стратегијата за конкурентност со акциски план на Република Македонија 2016 – 
2020 е наведено дека има за цел подигнување на конкурентноста на македонската економија, 
производство на производи со додадена вредност и зголемена продуктивност на македонските 
компании како основа за раст и развој на националната економија. Стратегијата за 
конкурентност на македонската економија опфаќа седум области на делување: бизнис 
опкружување, претприемништво и развој на МСП, извоз и интернационализација, странски 
директни инвестиции, вештини и претприемничка работна сила, индустриска политика и 
пристап до финансии. 
 Во стратегијата за иновации на Република Македонија 2012-2020 е наведено дека има 
за цел земјата да поседува ефективен национален систем за иновации што е заеднички креиран 
од сите засегнати страни и е отворен кон светот. За исполнување на оваа визија се утврдени 
четири стратешки цели: 1. Зајакнување на склоноста на бизнис секторот за внесување 
иновации во работењето; 2. Зајакнување на човечките ресурси за иновации; 3. Создавање 
регулаторно опкружување за поддршка на иновациите; и 4. Зголемување на тековите на 
знаења помеѓу сите учесници во процесот на развој на иновациите. 
 Во стратегијата за претприемачко учење 2014 – 2020 е наведено дека има за цел да ja 
зголеми самодовербата за претприемачките потфати на сите граѓани со што ќе ги оспособи да 
имаат целосна и ефективна улога во идниот развој на економијата и заедницата. Долгорочната 
цел на стратегијата е да придонесе за зголемување на бројот на МСП (вклучувајќи ги младите 
претприемачи и жените претприемачи) со висока способност за конкурирање на поширокиот 
пазар на ЕУ, зголемување на бројот на новоотворени претпријатија, зголемување на бројот на 
нови иновативни компании со регистрирани патенти што имаат висока стапка на 
комерцијализација, и последователно намалување на стапката на невработеност на помалку 
од 25%. 
 Во акцискиот план за млади 2016-2020 е наведено дека има за цел подобрување на 
усогласеноста на понудата на вештини со барањата на пазарот на трудот; промовирање на 
отворањето работни места предводено од приватниот сектор и олеснување на преминот на 
младите лица од школо кон работа. Имајќи ја предвид важноста на младите за човечкиот 
капитал во земјата, промовирањето на мерки за вработување на младите е исклучително важно 
во однос на конкурентноста.  
 Нема расположливи информации за степенот на спроведување на наведените стратегии 
и ефектите кои се постигнале од нивната имплементација. Следењето и евалуацијата на 
стратешките документи, општо во Република Северна Македонија, а, не само за набројаните 
документи не е на соодветно ниво за да обезбеди корисни информации за подобрување на 
креирањето на политиките во земјата.     
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2.2. Мапирање на клучните чинители 

 
 Трговија. Главните чинители во областа трговија се Министерството за економија,43 
Министерството за надворешни работи44 и Царинската управа.45 
 Министерството за економија ја има надлежноста за креирање на надворешно-
трговската политика на Република Северна Македонија. Во доменот на надлежностите, 
министерството има задача да работи на унапредување на надворешно-трговската соработка 
со други земји, да ја следи имплементацијата на спогодбите за слободна трговија, да учествува 
во преговорите за нови спогодби за слободна трговија или дополнување/подобрување на 
постојните спогодби и да се залага за надминување на проблемите од надворешно-трговска 
природа со други земји. Во рамките на Министерството за економија функционира сектор за 
меѓународно-трговска соработка.  
 Министерството за надворешни работи има надлежност во однос на преговорите и 
потпишувањето на спогодби за слободна трговија, како и следењето на нивната 
имплементација и учество во надминувањето на конкретни спорови, согласно мандатот на 
Министерството. Во рамките на Министерството за надворешни работи функционира 
директорат за економска дипломатија. 
 Царинската управа има клучна надлежност за спроведување на спогодбите за слободна 
трговија. Нејзините задачи опфаќаат спроведување на царински надзор, царинење на стока, 
царинска контрола, спроведување на акцизен надзор на целата територија на Република 
Северна Македонија, истражни и разузнавачки мерки со цел спречување, откривање и 
истражување на царински прекршоци и кривични дела. Исто така, царинската управа се грижи 
за заштита на сигурноста и безбедноста на луѓето, животните и растенијата, заштита на 
предмети со историска, уметничка и археолошка вредност, авторски и други права, како и 
други мерки на трговската политика пропишани со закон. 

 Конкурентност. Главните чинители во областа конкурентност се: Потпретседателот 
на Владата задолжен за економски прашања, координација со економските ресори и 
инвестиции46, Министерството за економија, Министерството за финансии,47 Фондот за 
иновации и технолошки развој,48 Министерството за образование и Министерството за труд и 
социјална политика.   
 Кабинетот на потпретседателот на Владата задолжен за економски прашања, 
координација со економските ресори и инвестиции има надлежност да ги координира 
економските политики на земјата. Оттаму, улогата на оваа институција e исклучително важна 
во поглед на креирање на политиката на конкуретноста во Република Северна Македонија. 
 Министерството за економија има надлежност за креирање на политиката на 
конкурентност на Република Северна Македонија. Во Министерството има два сектори кои се 
посебно важни во однос на политиката на конкурентност - сектор за индустриска и 
инвестициска политика и општествена одговорност; сектор за претприемништво и 
конкурентност на малите и средни претпријатија. Министерството има стратешки план на 
работа за 2020-202249 во кој се предвидени активности за поттикнување на конкурентноста. 
 Министерството за финансии е активен чинител во креирањето и спроведувањето на 
економските политики во земјата преку планирање и реализација на буџетот. Во однос на 
документите важни за политиката на конкурентност, Министерството за финансии го 
изготвува Планот за забрзан економски раст и ја координира изработката на Програмата за 
економски реформи. 

 
43 https://economy.gov.mk/ 
44 https://www.mfa.gov.mk/ 
45 https://customs.gov.mk/index.php/mk/ 
46 https://www.vicepremier-ekonomija.gov.mk/?q=en/node/935 
47 www.finance.gov.mk 
48 fitr.mk 
49 https://economy.gov.mk/Upload/Documents/StrateskiPlan%202021-2023(2).pdf 
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 Фондот за иновации и технолошки развој има оперативна улога во реализација на 
стратешко-планските документи кои се однесуваат на подигнување на конкурентноста, а 
содржат мерки кои подразбираат вложувања за поттикнување на конкурентноста. 
 Министерството за образование има надлежност за креирање на образовната политика 
во Република Северна Македонија, вклучително и образованието на возрасни. Заради 
клучната улога на образованието во формирање на човечкиот капитал во земјата, потребно е 
координирање на политиката на образование (поврзување на сите нивоа на образование во 
функционален процес кој ќе произведе квалитетни кадри) и политиката на конкурентност. 
 Министерството за труд и социјална политика има надлежност за креирање на 
политиката на вработување и подобрување на состојбата на пазарот на трудот. Значењето на 
пазарот на трудот е исклучително големо во поглед на конкурентноста, што ја детерминира 
важноста на ова министерство во контекст на напорите за подигнување на конкурентноста. 
 Покрај владините институции, како чинители во креирањето на политиките за 
меѓународно-трговска соработка и политиката на конкурентност се јавуваат и стопанските 
комори кои потребите на деловниот сектор треба да ги артикулираат до надлежните 
институции во процес на формални или неформални консултации и на тој начин да придонесат 
за креирање на поквалитетни политики. Клучен чинител може и треба да биде академската 
заедница, со цел да се стави повеќе во функција овој важен сегмент од човечкиот капитал во 
креирањето на политиките.   

 2.3. Недостатоци во усогласеноста на целите на секторската политика 

 
 Трговија. Во однос на надворешно-трговската политика, карактеристична е 
кохерентноста на постојните релевантни документи (спогодбите за слободна трговија) во кои 
е утврден фокусот кон висока трговска отвореност на земјата. Со оглед на тоа што веќе е 
реализиран висок степен на трговска отвореност, основната цел на надворешно-трговската 
политика е исполнет. Меѓутоа, мора да се посочи дека нема формално дефинирана 
надворешно-трговска политика во јавно достапните документи на релевантните институции 
преку која би биле јасни натамошните цели на државата во оваа сфера. Трговската отвореност 
треба да се поима како предуслов за постигнување на современи цели. Главните прашања со 
кои тековно се занимава трговската политика на светско ниво се однесуваат на нецаринските 
бариери, натамошното олеснување на трговијата, зајакнување на механизмите за мерење на 
ефектите од спогодбите за слободна трговија, како и регулирање на трговијата со услуги. Тоа 
би требало значително да се зајакне на што упатува и индикаторот за присуство на 
нецаринските бариери од Извештајот за глобална конкурентност 2019 (Анекс 1) според кој 
Република Северна Македонија е рангирана на 118 место (од 141 земја).   
 Министерството за економија има ограничен број на документи постирани на веб 
страната и посебно е загрижувачки што нема лесно достапни и систематизирани информации 
за спогодбите за слободна трговија. Наспроти тоа, Царинската управа има добро 
систематизирани информации за спогодбите за слободна трговија и активностите кои се во 
нивна надлежност, што е многу корисно при пребарувањето на информации, меѓутоа, мора да 
се нагласи дека примарната надлежност за оваа политика е во Министерството за економија.  
 Понатаму, како што е посочено погоре, не постојат посебни стратешки документи за 
унапредување на меѓународната размена, меѓутоа прашањето за поттикнување на извозот е 
вклучено во индустриската стратегија. Ова е добро решение со цел да нема преголема 
продукција на стратешки документи, но, бара висок степен на координирање помеѓу 
надлежните сектори во Министерството за економија при имплементација на индустриската 
стратегија. Од друга страна, прашањата со кои навистина треба да се занимава трговската 
политика (нецарински бариери, олеснување на трговијата, итн.) не се опфатени во ниту еден 
официјален (достапен) документ на надлежните институции. Тоа што би можело да се издвои 
како ургентно за подобро креирање на политиките и/или нивно ревидирање е обезбедувањето 



14 
 

на ажурирани податоци за имплементацијата на спогодбите за слободна трговија, посебно во 
однос на нецаринските бариери и пристапот кон нивното решавање. Тековно нема достапни 
информации на оваа тема. Следен чекор би бил формулирање на трговската политика со цел 
да се обезбеди транспарентност на државата во однос на идните активности во оваа сфера.  
 Понатаму, област што не е адресирана во постојната трговска политика на Република 
Северна Македонија, ниту во регулативата, ниту во стратешките документи, е областа на 
унапредување на меѓународната електронска трговија. Дигитализацијата обезбедува многу 
можности за интернационализација на мали фирми, како и поголем простор за продор на 
странските пазари на (по)големите компании со помали трошоци преку електронска трговија. 
Во контекст на дигитализацијата, значајна е иницијативата „Дигитална Агенда за Западен 
Балкан“ која е насочена кон обезбедување на поголемо дигитално поврзување на регионот, 
како и подигнување на нивото на дигитална подготвеност на земјите.  

 Конкурентност. Во областа конкурентност има многу стратешки документи кои 
опфаќаат определени важни аспекти за подигнување на конкурентноста. Најважните се 
набројани погоре при освртот на стратешките документи. Анализата на документите покажа 
дека нема суштински несогласувања или контрадикторности во целите на овие документи, 
односно, опфатени се сите аспекти кои се релевантни за конкурентноста. Меѓутоа, постојат 
разлики во однос на степенот на консултирање на други расположливи документи при 
изработка на конкретен стратешки документ. Во оваа смисла, некои од документите детално 
се осврнуваат на важечките стратешко-плански документи (пр. индустриската стратегија и 
стратегијата за претприемачко учење), а, кај други степенот на консултација и посочување кон 
другите документи е релативно низок. Во функција на оптимализација на планирањето и 
користењето на расположливите ресурси, потребно е да се направат посилни и суштински 
(видливи) врски помеѓу целите, мерките и активностите во стратешките документи, односно, 
вкрстувањето на документите да биде суштинско, а не формално.   
 Имајќи предвид дека основниот стратешки документ во областа конкурентност 
(Стратегијата за поттикнување на конкурентноста) не е веќе важечки, практично нема 
формално дефинирана политика за конкурентност во земјата која ќе треба да ја консултираат 
засегнатите страни при правење на секторски стратешки документи. Нема ниту програма за 
конкурентноста за 2022 година, што како годишен плански документ неколку години 
претходно ја изработувало Министерството за економија. Тоа треба да се надмине со цел 
надлежните институции да ги дефинираат главните постулати на политиката на 
конкурентноста кои ќе се вкрстуваат со другите стратешко-плански документи.  
 Во однос на имплементацијата на мерки за поттикнување на конкурентноста, важен и 
корисен инструмент е веб страната www.konkurentnost.mk која нуди информации наменети 
првенствено за компаниите. Информациите ги вклучуваат активните повици за поддршка на 
компаниите кои се отворени од страна на различни владини институции, стратешко-планската 
и законодавната рамка во областа на поттикнување на конкурентноста, различни анализи и 
насоки за добивање на статистички податоци, итн. Тоа е многу корисно за компаниите, 
меѓутоа, на ниво на креирање на политиката за конкурентност недостасуваат повратни 
информации за ефектите од имплементираните мерки. Ова е општ проблем во контекст на 
следењето и евалуацијата на стратешките документи, како што е веќе посочено.  
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3. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ/ИНДИКАТОРИ И МОЖНИ НЕДОСТАТОЦИ ВО 
ПОДАТОЦИТЕ 

3.1. Oсновни индикатори и податоци 

 
 Трговија. Основните индикатори во областа на надворешно-трговската размена се 
однесуваат на обемот на трговијата; структурата на надворешно трговската размена според 
стандардната меѓународна трговска класификација (СМТК), структурата на трговијата по 
земји и преглед на најважните десет производи на страната на увозот и извозот на Република 
Северна Македонија. 
 

 
 
 Во Табела 1 е даден преглед на обемот на трговската размена во периодот 2015-2021 
година. Од податоците може да се забележи дека вкупната трговија во дадениот период 
пораснала за 68.5%, при што поголем раст е забележан на страната на увозот. Тоа резултираше 
во продлабочување на трговскиот дефицит на Република Северна Македонија од 1.7 
милијарди евра во 2015 на 2.7 милијарди евра во 2021 година. Тоа главно се должи на увозната 
зависност на извозот.  
 

 
  
 Во однос на структурата на секторите според СМТК (Табела 2 и Табела 3), 
карактеристично е двојното зголемување на извозот во периодот 2015-2021 година во секторот 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Обем на размената 9 828 165 10 435 994 11 853 567 13 548 812 14 874 349 13 372 442 16 560 863

Обем, лон 1 757 497 1 674 880 1 732 138 1 867 449 1 965 043 1 720 407 1 701 167

Извоз 4 051 230 4 329 267 5 018 676 5 872 484 6 433 300 5 777 905 6 922 573

Извоз, лон 1 048 599  992 391  992 984 1 081 311 1 132 429 1 015 821  985 439

Увоз 5 776 935 6 106 727 6 834 891 7 676 329 8 441 049 7 594 537 9 638 290

Увоз, лон  708 898  682 488  739 154  786 138  832 614  704 586  715 727

Трговски биланс -1 725 705 -1 777 461 -1 816 215 -1 803 845 -2 007 749 -1 816 632 -2 715 716

Покриеност на увозот со 
извоз

70.1 70.9 73.4 76.5 76.2 76.1 71.8

Табела 1. Обем на стоковната размена на Република Северна Македонија со странство (во илјади евра)

Извор: Државен завод за статистика на Република Северна Македонија

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Вкупно 4 051 230 4 329 267 5 018 676 5 872 484 6 433 300 5 777 905 6 922 573

Храна и живи животни  305 696  314 539  306 842  319 704  367 515  363 232  389 504

Пијалаци и тутун  144 861  177 609  197 806  194 121  219 040  193 695  195 236

Суровини (кои не се храна) 
освен гориво 

 195 195  187 464  286 350  318 571  332 140  283 863  374 847

Минерални горива, мазива 
и сродни производи 

 47 307  49 821  75 357  99 846  131 209  81 485  127 578

Животински и растителни 
масла, масти и восоци 

 18 341  18 367  6 080  8 416  12 650  8 872  15 486

Хемиски и сродни 
производи, н.н. 

 922 984 1 036 691 1 200 933 1 420 903 1 560 700 1 377 933 1 876 922

Производи класирани 
според материјалот 

 720 068  622 914  676 770  822 817  855 431  850 439 1 108 245

Машини и транспортни 
уреди 

 999 693 1 204 746 1 476 922 1 869 685 2 121 576 1 905 911 2 107 074

Разни готови производи  695 942  713 036  787 343  812 974  826 875  708 696  720 650

Извор: Државен завод за статистика на Република Северна Македонија

Табела 2: Извоз според секторите на СМТК (во илјади евра)
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хемиски и сродни производи што се должи најмногу на извозот на катализатори за 
автомобилската индустрија кои ги произведува подружницата на британската компанија 
„Џонсон Мети“во Република Северна Македонија. Висок раст има и кај машините и 
транспортните уреди, како и производите класирани според материјалот. Слични трендови на 
раст според секторите се забележуваат и на страната на увозот (Табела 3). Притоа, увозот на 
хемиски и сродни производи се зголемил за повеќе од 2.5 пати во анализираниот период, 
додека увозот на машините и транспортните уреди скоро се удвоил. Висок раст на увозот има 
и во секторот производи класирани според материјалот. Ваквата структура упатува на висока 
увозна зависност на извозот, односно најголем дел од суровините и материјалите за 
производство на производите наменети за извоз се увезуваат. Тоа резултира во мал нето 
девизен ефект од извозот.    
 

 
 
 Растот на увозот и извозот во наведените сектори најмногу се должи на странските 
директни инвестиции во автомобилската индустрија, a трговската либерализација е многу 
значајна за растот на трговијата. Околу 89% од вкупниот извоз на Република Северна 
Македонија во 2021 година се реализирал на пазарите со кои земјата има воспоставено 
слободна трговија, поточно ЕУ учествува со 77% во вкупниот извоз, а Западниот Балкан 
(ЦЕФТА) со околу 11% (Табела 4). Најголем дел од извозот се реализира во ЕУ, поточно во 
Германија, што упатува на висока зависност на трговијата од еден пазар, што не е пожелно. 
 На страната на увозот има малку подиверзифицирана структура во однос на трговските 
партнери. Сепак, доминираат партнерите со кои Република Северна Македонија има склучено 
спогодби за слободна трговија, односно околу 46% од увозот потекнува од ЕУ, а 20% од 
земјите членки на ЦЕФТА. Високата концентрација на македонската размена со земјите со кои 
е воспоставена слободна трговија упатува дека спогодбите навистина резултирале со добри 
ефекти. Меѓутоа, продлабочувањето на трговскиот дефицит упатува дека македонската страна 
не го користи целиот потенцијал што спогодбите го нудат, а тоа првенствено се должи на 
структурата на македонската индустрија во која не доминираат индустрии со висока додадена 
вредност, ниту има значајна интернационализација на домашните компании.    

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Вкупно 5 776 935 6 106 727 6 834 891 7 676 329 8 441 049 7 594 537 9 638 290

Храна и живи животни  551 278  554 265  605 713  628 073  671 234  664 543  745 367

Пијалаци и тутун  60 099  72 860  74 830  81 799  83 136  69 224  89 964

Суровини (кои не се храна) 
освен гориво 

 188 557  127 256  173 149  204 164  244 102  220 478  245 389

Минерални горива, мазива 
и сродни производи 

 626 965  548 096  666 994  779 296  865 431  600 985 1 023 928

Животински и растителни 
масла, масти и восоци 

 52 636  53 254  43 993  44 782  45 378  50 322  66 723

Хемиски и сродни 
производи, н.н. 

 688 149  723 692  766 199  892 390  999 996 1 083 066 1 525 263

Производи класирани 
според материјалот 

2 052 182 2 273 036 2 554 753 2 824 015 3 142 690 2 714 709 3 291 853

Машини и транспортни 
уреди 

1 165 880 1 302 225 1 473 901 1 701 885 1 830 759 1 668 372 2 035 237

Разни готови производи  386 612  444 660  467 908  514 906  550 752  516 634  607 627

Стоки и трансакции 
некласирани на друго 
место во СМТК 

 4 578  7 383  7 453  5 020  7 570  6 205  6 940

Табела 3: Увоз според секторите на СМТК (во илјади евра)

Извор: Државен завод за статистика на Република Северна Македонија
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 Во однос на структурата на надворешно трговската размена по производи, на двете 
страни – увозот и извозот доминираат мал број на производи (Табела 6 и 7). Притоа, десетте 
најизвезувани производи во 2020 година учествувале со над 55% во вкупниот извоз, а од нив, 
првите три производи чинеле една третина од вкупниот извоз на Република Северна 
Македонија. Во најтргуваните десет производи застапени на извозната страна само два 
припаѓаат на традиционални македонски индустрии – фероникелот и тутунот, додека другите 
се производи од СДИ во земјата, главно од автомобилската индустрија.  
  

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Вкупно 4 051 230 4 329 267 5 018 676 5 872 484 6 433 300 5 777 905 6 922 573
ЕУ 3 126 255 3 459 045 4 072 115 4 819 179 5 190 819 4 480 565 5 352 913
ЕФТА  39 610  30 423  34 173  42 810  38 636  41 643  56 176
Организација на земјите 
извознички на нафта и 
нафтени деривати

 8 456  6 783  10 447  15 091  30 025  37 808  18 740

Западен Балкан  509 141  538 565  586 661  646 450  741 406  636 461  817 568
Северноамериканска зона 
на слободна трговија

 42 464  52 898  56 138  72 268  62 771  53 573  79 105

Организација за економска 
соработка на земјите од 
Азиско-пацифичкиот 
Регион

 134 486  49 254  61 749  62 609  155 363  149 918  164 290

Заедница на независни 
држави

 43 616  57 196  62 716  44 731  64 283  69 123  71 814

Останати земји, 
неспоменати на друго 
место 

 147 202  135 104  134 677  169 346  149 997  308 815  361 967

Табела 4. Извоз според економските групации на земјите (во илјади евра)

Извор: Државен завод за статистика на Република Северна Македонија

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Вкупно 5 776 935 6 106 727 6 834 891 7 676 329 8 436 324 7 594 537 9 638 290

ЕУ 3 586 026 3 783 552 4 299 403 4 787 349 4 295 123 3 516 351 4 456 313

ЕФТА  52 586  61 335  62 199  69 394  63 007  89 157  100 786

Организација на земјите 
извознички на нафта и 
нафтени деривати

 23 778  31 771  23 171  34 300  48 874  48 765  84 719

Западен Балкан  569 504  599 007  653 895  678 912  775 569  731 512  905 899

Северноамериканска зона 
на слободна трговија

 100 627  156 495  179 068  240 612  309 288  242 688  213 700

Организација за економска 
соработка на земјите од 
Азиско-пацифичкиот 
Регион

 407 131  455 833  490 360  560 383  626 398  653 635  786 776

Заедница на независни 
држави

 193 904  178 900  208 932  246 018  260 630  229 054  294 441

Останати земји, 
неспоменати на друго 
место 

 843 379  839 835  917 863 1 059 361 2 057 436 2 083 375 2 795 655

Табела 5 Увоз според економските групации на земјите (во илјади евра)

Извор: Државен завод за статистика на Република Северна Македонија
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 На страната на увозот (Табела 7) структурата на производи е поразнолика, односно 
десетте најувезувани производи во 2020 година учествувале со околу 30% во вкупниот извоз. 
И кај увозот, голем дел од првите десет производи се увезуваат за потребите на СДИ, што 

Код Опис 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Вкупно 5 776 935 6 106 727 6 834 891 7 676 329 8 441 049 7 594 537

711021 Паладиум необработен или во прав 112955 138636 222332 315558 594331 624700

711011 Платина необработена или во прав 552719 612116 626305 595317 588212 370843

690919
Керамички производи за 
лабораториска, техничка или друга 
техничка употреба

152972 213729 255597 320658 372360 319788

271019
Други масла и препарати (средни, 
тешки и гасни масла)

337566 308796 366632 448640 502002 280774

284390 Други соединенија амалгами 38849 10068 16493 36731 102475 219225

271600 Електрична енергија 120074 83799 110359 113543 135901 153721

300490
Лекови од мешан или немешан состав 
за терапевтска и профилактичка 
употреба

65029 68873 80609 115306 98716 125342

854449
Други електрични спроводници за 
напон што не надминува 1000 V, 
изолирани, без конектори

57044 66612 86272 116088 121797 107510

382499
Хемиски препарати за хемиската и 
поврзаните индустрии, 
некласифицирани

0 0 97306 118329 117685 94020

260400 Руди на никел и концентрати 80056 22029 27452 61155 98459 90728

Табела 7: Десет најувезувани производи според номеклатурата Хармонизиран систем (во илјади евра)

Извор: Државен завод за статистика на Република Северна Македонија
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упатува на високата увозна зависност на македонскиот извоз од увозот. Како што е напоменато 
погоре, увозната зависност на извозот резултира во многу мал нето ефект од извозот. Посебно 
што главницата на македонскиот извоз и увоз ја чинат СДИ.  
 Структурата на македонската надворешна трговија значително се промени со влезот на 
странските инвестиции и во главните извозни производи почнаа да доминираат производи со 
повисока додадена вредност, меѓутоа, состојбата на домашната индустрија не се промени. 
Македонските компании скоро и да не се поврзани во синџири на снабдување со СДИ, ниту 
пак во синџири на додадена вредност, што упатува на прашањето за конкурентноста на 
македонската економија, меѓутоа и за политиката за СДИ која не вклучуваше клаузула за 
локални компоненти. Користењето на оваа клаузула директно кореспондира со моќта на 
земјата за преговори што е определено од големината на земјата, расположливата работна сила 
и останатите ресурси, како и нивото на конкурентност на домашните компании.    

 Конкурентност. Конкурентноста на националната економија е многу комплексна 
област за мерење. Во публикацијата “Глобален извештај за конкурентноста” на Светскиот 
економски форум се прави преглед на економските профили на многу земји и се врши нивна 
споредба во 12 категории (Институции; Инфраструктура; Усвојување на 
информатичко/комуникациски технологии; Макроекономска стабилност; Здравство; 
Вештини; Пазар на производи; Пазар на труд; Големина на домашниот пазар; Финансиски 
систем; Бизнис динамика и Способност за иновација). Во Глобалниот извештај за 
конкурентноста 2019,50 Република Северна Македонија беше рангирана на 82 место од 141 
земја. Од земјите од Западен Балкан, само Босна и Херцеговина беше полошо рангирана (92 
место), додека Србија беше највисоко рангирана (72), што потврдува дека регионот има многу 
заеднички карактеристики. По категории, Република Северна Македонија имаше најлош 
резултат во однос на категориите големина на пазарот (109), пазар на производи (110) и 
способност за иновации (97), додека најдобро рангирање е постигнато во областите на 
динамика на бизнисот (65) и усвојување на ИТК (70). Големината на пазарот е дадена 
категорија, меѓутоа може да се промовира регионалниот пазар. Од друга страна, другите 
категории покажуваат дека земјата треба да вложи значајни напори за подобрување на 
состојбите. Целосниот преглед на индикаторите е даден во Анекс 1.   
 Кога се дискутира за конкурентноста, примарните прашања на кои треба да се посвети 
посебно внимание се однесуваат на продуктивноста на трудот, структурната трансформација 
на стопанството во корист на секторите што произведуваат повисока додадена вредност, 
подигнување на стапката на иновации и технолошки развој во земјата и поттикнување на нови 
инвестиции - домашни и странски. 
 Продуктивноста е најголем проблем во Република Северна Македонија. Овој поим се 
однесува на продуктивноста на трудот по работник, додадената вредност по работник и 
целосната продуктивност на факторите на производство (труд и капитал, односно 
технологија). Целосната факторска продуктивност едноставно може да се интерпретира како 
економски раст преку технолошки иновации и повисока ефикасност постигната преку 
повисоки работни вештини и подобро управување со капиталот.  
 Според пресметките во системската дијагностика на Светска Банка, во периодите 1993-
2001 и 2009-2017 во Република Северна Македонија е регистриран континуиран пад на 
целосната факторска продуктивност, односно индикаторот кој покажува колку ефикасно и 
интензивно се користат капиталот (технологијата) и трудот во производството бил негативен 
во контекст на придонес кон растот. Вложувањата во технологијата се многу важни за 
постигнување повисока факторска продуктивност. Единствено во периодот 2002-2008 година, 
целосната факторска продуктивност имала пораст на годишно ниво, што главно се должи на 
тогашното позитивно надворешно опкружување и внатрешните структурни реформи. Сепак, 
придонесот на човечкиот капитал кон растот е низок или негативен од 2002 година наваму, 

 
50 World Economic Forum, “The Global Competitiveness Report 2019.” 
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што е израз на надолниот тренд во обезбедување на квалитет во образованието и стекнувањето 
на вештини за работа.51  
 Во однос на продуктивноста на трудот, мерена според додадената вредност по 
работник, таа во 2017 година изнесувала 80% во однос на додадената вредност по работник 
произведена од  регионот, односно 40% во однос на земјите на ЕУ кои се приклучија во 
Унијата од 2004 година наваму.52 Дополнително на (по)ниската продуктивност, Република 
Северна Македонија се соочува со силна миграција на работоспособно население која прави 
ерозија на пазарот на трудот. Според проекциите од системската дијагностика на земјата од 
Светска Банка, контингентот на работната сила во Република Северна Македонија се очекува 
да се намали за 20% проценти до 2050 година (од 1.47 милиони во 2015 на 1.15 милиони во 
2050).53 Покрај тоа, емиграцијата влече многу од најпродуктивните кадри надвор од земјата, а 
дознаките се намалуваат. Тоа подразбира дека човечкиот капитал “извезен” од земјата има мал 
или никаков придонес кон растот. Имајќи предвид дека инвестицијата во човечкиот капитал 
чини многу, емиграцијата повлекува големи загуби за државата. 
 Структурната трансформација на стопанството во корист на секторите што 
произведуваат повисока додадена вредност е клучна за подигнување на конкурентноста затоа 
што фактичката состојба укажува на доминација на секторите со (по)ниска додадена вредност 
во БДП и во вработеноста. Во 2019 година, најголем удел во БДП има секторот трговија на 
големо и мало (20.3%), додека преработувачката индустрија учествувала со 18.1%.54 Секторот 
земјоделство има удел од 8.1%, но брои голем број вработени, а тоа е сектор со ниска целосна 
факторска продуктивност кој генерира ниски плати, што пак создава спирала која го намалува 
потенцијалот за економски раст. Истовремено, учеството на преработувачката индустрија со 
помалку од 1/5 во структурата на БДП јасно зборува дека е неопходна структурна 
трансформација.  
 Покрај структурата на БДП како целина, посебно внимание треба да се посвети на 
структурата на преработувачката индустрија. Главните македонски индустрии се металната, 
текстилната и преработката на храна, со тоа што последните две се високо трудово-интензивни 
индустрии и произведуваат ниска додадена вредност.  Со приливот на странски инвестиции 
дојде до развивање на автомобилската индустрија во земјата, со што структурата на 
преработувачката индустрија донекаде се промени и во извозот се вклучија производи со 
повисока додадена вредност, меѓутоа, мора да се има предвид дека нето-девизниот ефект од 
ваквата промена за државата е мал. Поголем дел од влезните инпути за готовите производи со 
повисока додадена вредност се увезуваат. Оттаму, СДИ не беа придружени со силен ефект на 
поврзување на локалните компании со странските во синџирите на снабдување, што е една од 
очекуваните придобивки за националното стопанство при влез на странски инвестиции. 
Ваквата состојба подразбира дека структурната трансформација на стопанството мора да биде 
предмет на таргетирана поддршка од државата, а воедно придружена со активности за 
подигнување на конкурентноста на македонските компании за поврзување со СДИ во земјата 
и воопшто, за (поголемо) вклучување во синџирите на додадена вредност и синџирите на 
снабдување.     
 Во однос на стапката на иновации и технолошки развој во земјата, глобалниот извештај 
за конкурентност покажува дека Република Северна Македонија има многу ниска способност 
за иновирање. Согласно наодите од Извештајот на Европската Комисија за напредокот на 
земјата во 2021 година,55 Стратегијата за истражување и развој престана да важи на 31 
декември 2020 година, а во текот на нејзината 7-годишна имплементација не беше направена 
проценка на влијанието од преземените активности. Изразени преку бројки, вложувањата во 
истражување и развој останаа на многу ниско ниво од 0.4% од БДП (2019), додека учеството 

 
51 Систематска дијагностика, Република Македонија: Постигнување на посветла иднина за сите, Светска Банка, 2018,   стр. 44 
52 Ibid. 
53 Систематска дијагностика на Република Македонија: Постигнување на посветла иднина за сите, Светска Банка, 2018,  стр.О-8 
54 https://www.stat.gov.mk/pdf/2020/3.1.20.16_mk.pdf 
55 Извештај за напредокот на Република Северна Македонија, Европска комисија, 2019 
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на приватниот сектор во вкупните вложувања за истражување и развој е само 0.1% од БДП. 
Овие податоци се сами по себе разочарувачки, меѓутоа стануваат алармантни доколку се 
погледнат во однос на конкурентноста и целосната факторска продуктивност дискутирани 
погоре. Понатаму, земјата има ниска стапка на учество во истражувачките програми на ЕУ, 
што се должи на низа фактори, вклучително и на долгодишните ниски издвојувања за 
истражување и развој.  
 Во декември 2013 година беше основан Фондот за иновации и технолошки развој 
(ФИТР) преку кој досега се инвестирани преку 43 милиони евра во околу 600 компании за да 
се стимулираат иновациите и усвојувањето на нови технологии. ФИТР е еден од 
инструментите преку кој се реализира гореспоменатиот план за економски раст и претставува 
одличен механизам за помош на компаниите, меѓутоа како што беше споменато, недостасува 
кохерентен пристап на постојните програми во областа на конкурентноста, со цел 
оптимизирање на односот помеѓу вложените средства и резултатите. Посебно внимание треба 
да се посвети на т.н. смарт или “паметни” специјализации во сектори со најголем потенцијал 
за иновативност. Изработката на ваква стратегија во Република Северна Македонија е во тек, 
што е значаен чекор за македонското стопанство.    
 Новите инвестиции се основа за економскиот раст во секоја земја и тие ја определуваат 
структурата и конкурентноста на националната економија. Инвестирањето на домашните 
субјекти во земјата не е едноставно, а како голем проблем се посочува тешката достапност на 
финансии за малите фирми, посебно тие што имаат идеја да се занимаваат со производствена 
дејност, имајќи ги предвид ригидните критериуми на комерцијалните банки за финансирање 
на бизниси. Постои развојна банка во Република Северна Македонија која има за цел да 
обезбедува наменска поддршка на деловните фирми во земјата, меѓутоа, потребно е 
обезбедување на многу поширока платформа за финансирање на фирмите.  
 Бројот на активни економски ентитети во земјава бил 73061 во 2020 година.56 Околу 
30.4% од компаниите работат во секторот на трговија на големо и мало; 11% во производниот 
сектор и 10.5% во секторот на професионални и стручни активности. Повеќето од компаниите 
(82.1%) се мали компании со 1-9 вработени.57 Бројот на компаниите се намали за 3.8% во 2020 
година, односно 2853 компании се затворија заради кризата предизвикана од Ковид-19, што 
упатува на високата ранливост на малите компании и потребата за подобро адресирање на 
нивните потреби од страна на креаторите на политиките. Државата обезбеди значителна 
помош на деловните субјекти за справување со последиците од Ковид-19 со што доста се 
ублажи ситуацијата, но, и покрај тоа, се потврди ранливоста на малите фирми.  
 Посебно внимание креаторите на политиките треба да обезбедат за креирање на 
поволна клима за инвестирање на домашните фирми кои спаѓаат во рангот на средни и големи 
компании. Планот за економски раст предвидува поддршка за домашните компании, заедно 
со поддршката за странските инвеститори. Мора да се напомене дека странските инвеститори 
имаа повластен третман во однос на помошта од државата до донесувањето на планот. 
Странските инвестиции и понатаму остануваат многу важен сегмент за развојот на земјата, 
меѓутоа потребно е да се преобмисли пристапот во смисла на поврзување на странските и 
домашните компании, односно поголемо вклучување на домашните фирми во т.н. синџири на 
снабдување на странските инвеститори и синџири на додадена вредност. 
 Наведените прашања и соодветните индикатори се многу релевантни во контекст на 
конкурентноста, меѓутоа нивното сублимирање и анализирање не е редовна пракса од страна 
на надлежните институции. Исто така, во контекст на оваа област, потребно ќе биде 
вкрстување на податоци со другите економски области кои ќе се обработуваат во стратегијата.  

 
 

 
56 Државен завод за статистика, Број на активни деловни субјекти, 2020 година. 
57 Државен завoд за статистика, Број на активни деловни субјекти, 2019 година 
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3.2.Утврдување на изворите (институции, бази на податоци, докумeнти) на 
податоци, индикатори и информации 

 
 Трговија.  Главниот извор на јавно достапни статистички податоци во однос на 
македонската надворешно-трговска размена е Државниот завод за статистика на Република 
Северна Македонија. Податоци за надворешната трговија се објавуваат и на страната на 
Народната банка на Република Северна Македонија. Податоците за размената се собираат од 
страна на Царинската управа, која, исто така, има своја база на податоци, меѓутоа истата не е 
јавно достапна. Податоците за надворешно-трговската размена се достапни преку базата на 
Државниот завод за статистика (www.makstat.gov.mk).  
 Во однос на релевантните документи во областа надворешна трговија, надлежна 
институција е Министерството за економија, сектор за меѓународно-трговска соработка. За 
жал, јавната достапност на документи на веб страницата на Министерството од оваа област е 
исклучително ограничена. Нема лесно достапен преглед на основните документи (спогодбите 
за слободна трговија), додека други информации во однос на трговските мерки, образложение 
за истите, активности што се преземаат во рамките на ЦЕФТА за унапредување на трговијата, 
итн, како и извештаи за реализација на трговијата со ЕУ како главен трговски партнер, 
воопшто нема. Информации за трговските спогодби може да се најдат на веб страната на 
Царинската управа. 

 Конкурентност. Главниот извор на податоци за конкурентноста е Глобалниот извештај 
за конкурентност, за чии потреби податоците се собираат од Државниот завод за статистика и 
другите национални институции. Во однос на прашањата што се разгледани погоре, а се 
клучни за конкурентноста, јавно достапни статистички податоци главно има на веб страната 
на Државниот завод за статистика на Република Северна Македонија. Како што е нагласено 
претходно, мерењето на оваа област е исклучително комплексно, а тековно не постои 
систематизирано собирање на релевантни статистички податоци и покрај тоа што постои 
засебна веб страна – konkurentnost.mk. 
 Светска Банка во систематската дијагностика за земјата изготвена во 2018 година 
изготви длабински анализи во повеќе области, при што проблемот во однос на конкурентноста 
се издвои како еден од најважните. Овие анализи се корисна алатка при креирањето на 
политиките и изработката на стратешко-плански документи, меѓутоа мора да се има во 
предвид дека податоците во нив брзо застаруваат. Оттаму, државата мора да преземе напори 
за редовно ажурирање на состојбите во важните области за конкурентноста.    

3.3. Идентификација на потенцијални недостатоци во податоците 

 
 Трговија. Во однос на статистичките податоци за меѓународната трговска размена на 
земјата, постои добра база на податоци, а Државниот завод за статистика издава и месечни 
информации кои содржат добро систематизирани кумулативни податоци. Сепак, иако 
податоците за надворешно трговската размена се достапни, мора да се напомене дека 
користењето на деталните податоци (пр. податоци за надворешната трговија по производи) не 
е прилагодено да биде брзо, лесно и едноставно за корисниците. Во однос на другите податоци 
и документи релевантни за оваа област, посебно во однос на нецаринските бариери и 
олеснувањето на трговијата, проблем претставува ниската транспарентност на податоци од 
страна на Министерството за економија.  
 Конкурентност. Како што е посочено погоре, потребно е обезбедување на системски 
пристап кон мерењето на конкурентноста и обезбедувањето на соодветни податоци. 
Системската дијагностика на земјата изготвена од Светска банка во 2018 година тековно 
претставува добар извор на информации за конкурентноста во однос на идентификување на 
долгорочните трендови, меѓутоа, потребно е редовно ажурирање на податоците. Тоа 
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подразбира и градење на капацитети во институциите за обезбедување на соодветна 
статистика. Како што е посочено погоре, поставен е сајтот www.konkurentnost.mk кој нуди 
значајни тековни информации за компании (релевантни повици за учество на компаниите во 
определени иницијативи, проекти и/или конкурси за државна помош), меѓутоа не нуди 
соодветни податоци за политиката во оваа област кои би им послужиле на компаниите во 
градење на нивната конкурентност. Врз основа на наведеното, потребно е (ре)дизајнирање на 
политиката на конкурентност со посебно внимание кон обезбедувањето на добра база на 
податоци како основа за добри одлуки.    
 
 
4. РЕЗИМЕ НА ИНПУТИ ОД ПРОЦЕСОТ НА КОНСУЛТАЦИИ СО РЕЛЕВАНТНИТЕ 

ЧИНИТЕЛИ/ИНСТИТУЦИИ 
 
Област: Трговија и конкурентност 

Клучни очекувани 
позитивни промени до 
2042 година 

Образложение на потребите 
и очекувани придобивки  

Клучни мерки и активности 
за постигнување на 
промените 

 Република Северна 
Македонија има 
зголемена и унапредена 
трговска размена со 
ЦЕФТА и ЕУ 

 Трговијата со ЦЕФТА опфаќа 
околу 20% од МК трговијата, 
има простор за пораст 

 ЕУ е најважен трговски 
партнер за МК – треба да се 
унапредува и натаму 
трговијата во поглед на обем и 
структура 

 Елиминирање на нецаринските 
бариери  

 Взаемно признавање на 
сертификатите во ЦЕФТА 

 Стандардизација на производите 
 искористување на „извозниот 

потенцијал“ на културата, 
уметноста, науката и туризмот 
на пазарите на ЕУ и  ЦЕФТА 

 Развиена меѓународна е-
трговија на земјата 

 Има ограничувања во е-
трговијата со други земји и 
високи трошоци  

 Меѓународни договори за е-
трговија 

 Градење на инфраструктура за 
е-трговија 

 Индустриско 
производство 
препознатливо според 
високи стандарди на 
странските пазари 
 

 Недоволно ниво на 
стандардизација на 
индустријата 

 Недоволно знаење и ресурси 
кај приватните компании за 
производство на конкурентни 
производи 

 Политика за конкурентност со 
фокус на подигнување на 
стандардизацијата 

 Обезбедување на таргетирана 
поддршка на компаниите за 
развивање на нови и 
конкурентни производи 

 Македонските компании 
се вклучени во 
меѓународните синџири 
за додадена вредност и 
снабдување 

 Слаба вклученост на 
македонските компании во 
меѓународните синџири за 
додадена вредност и 
снабдување 

 Поддршка на македонските 
компании за нивно поврзување 
со странски компании 

 Зајакнување на механизмите за 
поддршка на иновации (ФИТР, 
АППРМ, Horizon Europe…) 

 Поддршка на бизнисот за 
промовирање на производите и 
услугите во странство 

 Поддршка на пласманот на 
македонски проиводи и услуги 
во регионот и во други 
таргетирани земји 

 Развиени начини за 
пристап на странски 
пазари 

 Недоволно развиени и/или 
неефикасни пристапи кон 

 Развивање и примена на 
соодветни инструменти за 
настап на странски пазари на 
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странски пазари (маркетинг и 
други инструменти) 

избрани индустрии (со најголем 
потенцијал) 

 Повисок БДП – повисока 
конкурентност 

 Во индустриската структура 
доминираат производи со 
пониска додадена вредност 

 Ниска продуктивност 

 Мерки за забрзување на 
економскиот раст и зголемување 
на конкурентноста (вклучително 
и продуктивноста) 

 ТИРЗ зони – столбови на 
индустрискиот развој и 
за домашните компании  

 

 ТИРЗ зоните се отворени 
главно за странски компании, 
а нудат доста поволности 

 Поврзувањето помеѓу 
домашните и странските 
компании е на ниско ниво 
(нема барање за користење на 
локални компоненти од страна 
на СДИ)  

 Отворање на ТИРЗ за домашни 
компании и изедначување на 
нивниот третман со СДИ 

 Обезбедување на државна 
помош и за домашните 
компании 

 Развивање на компонентата од 
политиката за СДИ во однос на 
соработката на домашните со 
странските компании 

 Добра позиционираност 
на традиционалните 
индустрии 
(металопреработувачката 
и текстилната) на 
странските пазари 

 Постои обучена работна сила, 
затворени капацитети 
(потребна е ревитализација) 

 Привлекување на СДИ 
 Помош од државата за 

заживување на традиционалните 
индустрии 

 Развиено, 
стандардизирано и 
препознатливо органско 
производство барано на 
странските пазари 

 Недоволна свесност за 
значењето и начинот на развој 
на органското производство 

 Земјата има потенцијал да 
произведува конкурентни 
органски земјоделски 
производи 

 Едукација и стандардизација во 
областа органско производство 

 Стратегии за освојување на нови 
пазари за органски производи   

 Целосно признати 
стручни квалификации 
на македонските граѓани 
во земјите од ЕУ/ЦЕФТА 
- унапредена трговија со 
услуги 

 Тежок процес на признавање 
на квалификациите на 
македонски граѓани во 
странство 

 Потпишување и имплементација 
на договори за признавање на 
стручните квалификации  
 

 Пазар на труд кој нуди 
работни вештини 
согласно на 
побарувачката на 
индустријата и 
услужните дејности 
(како предуслов за раст 
на конкурентноста) 

 Слаба врска помеѓу 
образованието и пазарот на 
трудот 

 Идентификување на 
вистинските потреби на пазарот 
на трудот и отворање на 
соодветни струки во средните 
училишта и на факултетите 

 Промовирање на концептот на 
дуално образование 

 Поврзување на теоријата со 
праксата за повисока 
конкурентност 

 Добри услови за 
вработување и работа на 
младите луѓе 

 Голем одлив на мозоци – „бела 
чума“ 

 Образование кое ќе произведува 
кадри со работни вештини кои 
се барани на пазарот на трудот 

 Мерки за поголеми плати, 
подобрени јавни услуги, 
социјален живот за млади и 
унапредување на животната 
средина.   
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5. ВКРСТУВАЊЕ НА ОБЛАСТИТЕ 

5.1. Социјална инклузија 

 
Трговија и конкурентност. Спогодбите за слободна трговија вообичаено се 

однесуваат на регулирање на царините, потеклото на стоките, стандардите и другите трговски 
прашања, меѓутоа ретко се посветува внимание на ефектите што ќе произлезат од договорите 
ако се погледнат од социјален аспект. Главните предизвици што постојниот трговски систем 
ги наметнува во повеќето држави се намалувањето на фискалните приходи на државата 
(заради елиминирањето на царините) и последователно, капацитетот на државата да ја 
имплементира социјалната политика со што се јавува опасност од социјален дампинг и 
намалување на можноста за флексибилност во развојната политика. Последниот предизвик 
произлегува од потребата да се обезбеди усогласеност на националната политика со 
меѓународните трговски и други правила.  
 Трговската либерализација на глобално ниво повлече расцепкување на производните 
процеси на делови и нивно алоцирање согласно најниската цена на факторите за производство. 
Тоа резултираше во селење на дел од капиталот (инвестициите) во земјите со ниска цена на 
трудот, ерозија на платите во определени сектори, злоупотреба на детскиот труд, итн. Постои 
дебата на меѓународно ниво за дополнување на спогодбите за слободна трговија со 
превентивни или казнени мерки кон земјата која врши злоупотреба и предизвикува социјален 
дампинг во сопствените граници и/или негово прелевање кон други земји.  
 Трговските спогодби за слободна трговија на Република Северна Македонија ја следат 
стандардната форма, односно нема елементи за превентирање/санкционирање на социјалниот 
дампинг, ниту има евиденција какви се ефектите од спогодбите во поглед на пазарот на трудот.  
Со отворањето на македонскиот пазар преку трговската либерализација се обезбеди слободен 
пристап на пазарот на ЕУ, ЕФТА, ЦЕФТА, Турција и Украина, со што земјата стана 
поатрактивна за СДИ. Во периодот 2010-2020 година, во Република Северна Македонија се 
влеале околу 2.9 милијарди СДИ, а во текот на истиот период бројката на вработени пораснала 
за околу 140.000 лица. Ова е големо зголемување на работните места во земјата, кое, според 
Светска Банка,58 речиси целосно беше резултат на големата државна помош (главно за СДИ) 
и ниската цена на трудот. Ова не е одржлив модел за да се креира притисок за подобри и 
подобро платени работни места затоа што компаниите што користат субвенции може полесно 
да се носат со товарот на ниската продуктивност, со оглед на тоа дека дел од трошоците се 
покриени од државата. Субвенциите се всушност цената за социјална инклузија што ја плаќа 
државата во услови кои ги создаваат спогодбите за слободна трговија. Од друга страна, мора 
да се нагласи дека доколку нема трговска либерализација, можностите за вклучување на 
помалите земји во светската економија се многу помали. 

 Трговската либерализација и селењето на капиталот според цената на факторите 
на производство во голема мерка ја зголемуваат конкуренцијата на пазарите, што се 
рефлектира во можност за раст на домашните компании, односно подигнување на 
конкурентноста. Инвеститорите се заинтересирани за профит, што подразбира дека аспектите 
на социјално вклучување не им се од примарен интерес. Во таа смисла, државата е потребно 
да стимулира мерки за вклучување на ранливите групи на пазарот на труд и зголемување на 
нивните вештини преку обуки и други програми со обезбедување на акредитирани 
сертификати по завршена преквалификација или доквалификација со цел постигнување на 
повисока вработливост. Има определени програми за (само)вработување на ранливите 
категории на граѓани, за поттикнување на женското претприемништво, како и регулатива за 
воспоставување на минимална плата и услови за безбедност при работа, што е важно како 
предуслов за раст на продуктивноста, а со тоа и на конкурентноста. Преку обезбедување на 

 
58 Систематска дијагностика на Република Македонија: Постигнување на посветла иднина за сите, Светска Банка, 2018, 
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финансиска поддршка на бизнис центрите, бизнис инкубаторите и технолошките паркови, 
како и подобрување на конкурентноста на малите и средните претпријатија може да се создаде 
поттикнувачки амбиент за поголема вработеност, намалување на сиромаштијата и за поголема 
социјална инклузија. Тоа претпоставува и елиминирање на пречките за влез во и излез од 
бизнисот, поттикнување на конкурентноста и на извозот, поттикнување на иновациска и 
технолошка конкурентност, примена и развој на информациско-комуникациони технологии.59  

5.2. Добро владеење 

 
Трговија и конкурентност.  Обединетите нации имаат воспоставено осум принципи 

за добро владеење кои се прифатени и од страна на ЕУ. Тие се: 1) партиципативност, 2) 
владеење на правото; 3) транспарентност; 4) респонзивност; 5) ориентираност кон консензус; 
6) правичност и вклученост; 7) ефективност и ефикасност и 8) одговорност.60   

Доброто владеење е суштина за трговската политика и политиката на конкурентност 
за да се обезбеди корист за што е можно поширок број на корисници. Светската трговска 
организација како критични ги идентификува притисоците од различни лоби групи, главно 
водени од потесен деловен интерес, како основна закана при имплементација на трговските 
спогодби. Слична ситуација во однос на важноста на доброто владеење има и во поглед на 
конкурентноста. Со цел постигнување на определени интереси за доминација на пазарот, 
бизнис лоби групи може да вршат притисоци врз владата за креирање на мерки кои примарно 
ќе бидат во нивна корист, а на штета на останатите деловни ентитети во дадена област. Во 
контекст на наведеното, мора да се има во предвид дека доброто владеење во областа трговија 
и конкурентност првенствено треба да се анализира од аспект на притисоците кои лоби 
групите може да ги прават врз владините институции.  

Во поглед на принципите на доброто владеење во Република Северна Македонија 
кои се однесуваат на областа трговија и конкурентност нема извештаи преку кои истите 
системски се мерат. Врз основа на тематската анализа на состојбите и консултираните 
документи може да се посочат следните наоди:  

1) Партиципативноста е принцип кој е доста застапен при изработката на стратешки 
документи и донесување на регулатива во областа на меѓународната трговија и 
конкурентноста. Процесите на изготвување на документите редовно вклучуваат 
консултации со засегнатите страни, а изготвувањето на регулативата подлежи на 
задолжителен процес на јавна консултација. Определени анализи во контекст на 
принципот на партиципативност го вклучуваат и аспектот на застапеност на 
засегнатите страни во институциите што креираат политики, но, во рамките на 
оваа тематска анализа, тоа е дискутирано во рамките на принципот 
„ориентираност кон конзенсус“.  

2) Владеењето на правото е принцип чие исполнување во Република Северна 
Македонија е најпроблематично. Согласно оценката во Глобалниот извештај за 
конкурентност на Светскиот економски форум (Анекс 1), Република Северна 
Македонија е на 127 место (од 141 земја) во однос на судската независност и на 
129 место (од 141 земја) во однос на ефикасноста на правната рамка за решавање 
на спорови. Ова потврдува дека постои проблем во однос на овој принцип, што 
всушност редовно се нотира во извештаите на ЕУ за напредокот на земјата и во 
други релевантни меѓународни извештаи. Од друга страна, Државната Комисија 
за спречување на корупција (ДКСК) во извештајот од 2020 година нема податоци 

 
59  Национална стратегија за намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост 2010-2020, Министерство за труд и 
социјална политиката на Република Северна Македонија (https://mtsp.gov.mk/WBStorage/Files/revidirana_str_siromastija.pdf) 
60 United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific,  What is Good Governance?, link: 
https://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf 
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за пријави од областа на трговија и конкурентност,61 што упатува дека нема 
евидентирано влијание на определени лоби групи врз владините институции во 
оваа област, но, истовремено може да биде знак дека засегнатите страни не ги 
препознаваат доволно прашањата од оваа област за да реагираат.    

3) Транспарентноста е принцип чија примена во однос на областите трговија и 
конкурентност може да се согледа преку рангирањето на активната  
транспарентност62 на владините институции кои се најважни чинители во оваа 
област. Министерството за економија кое е носител на креирањето на политиките 
во двете области имало индекс на транспарентност од 70.8% во 2021 наспроти 
72.9% во 2020. Дополнително на овој надолен тренд, постои проблем со 
транспарентното обезбедување на суштински, детални и лесни за користење 
информации од страна на Министерството на економија. Тоа е предизвик и за 
другите институции кои имаат некаква улога во поттикнувањето на 
конкурентноста на националната економија.  Како пример може да се посочи 
доделувањето на државна помош на странските инвеститори во Република 
Северна Македонија во периодот 2009-2017 и криењето на информациите за 
видот и големината на дадената помош.63 Таквата ситуација повлече многу 
дилеми во однос на целисходноста на мерките и нето ефектот од нивната 
примена, а посебно го поттикна прашањето за фаворизирање на странските 
компании и поткопувањето на конкурентската способност на домашните 
компании. Проблемот со транспарентноста во поглед на доделувањето на 
државна помош е посочен и во Извештајот на Европската комисија за напредокот 
на земјата во 2021, Поглавје 8 (Конкуренција) каде стои дека е потребно 
зголемување на транспарентноста на државната помош што ја доделува владата.64 

4) Респонсивноста е принцип кој покажува дали институциите одговараат на 
барањата на засегнатите страни во разумен временски рок. Во контекст на овој 
принцип, законската регулатива пропишува рокови во кои институциите треба да 
одговорат на барањата упатени до нив, меѓутоа, тие не се почитуваат секогаш. 
Според истражувањата на Македонскиот центар за меѓународна соработка, 
Министерството за економија дало одговор на нивните барања,65 меѓутоа, 
дискутабилно е дали оваа пракса е релевантна и за засегнатите страни во областа 
на трговија и конкурентност.  

5) Ориентираност кон консензус е принцип на добро владеење кој упатува дека 
регулативата и политиките во земјата ги земаат во предвид различните потреби 
на граѓаните, односно го почитуваат историскиот, културниот и социјалниот 
контекст во општеството. Законодавната рамка во Република Северна 
Македонија обезбедува почитување на овој принцип, а Уставот пропишува 
донесување на одлуки со т.н. двојно мнозинство (мнозинско од сите пратеници 
во Парламентот и мнозинство од пратениците кои не се дел од мнозинската 
заедница) при носење на законски акти кои се однесуваат на културниот 
идентитет на заедиците. Во извршната власт од осамостојувањето на земјата е 
воспоставена пракса да учествуваат претставници од скоро сите заедници.  

Во контекст на застапеноста на различните заеднци во Министерството за 
економија како надлежна институција за креирање на политиките за трговија и 
конкурентност, податоците од Извештајот на народниот правобранител 

 
61 Годишен извештај за работата на државната комиисја за спречување на коруција за 2020 година, март 2021 
62 Центар за граѓанска комуникација, Индекс на активна транспарентност 2021,Скопје, Мај 2021 година, стр 12 -13,. Линк: 
https://www.ccc.org.mk/images/stories/akt21.pdf 
63 https://prizma.mk/vladata-skluchuvala-dogovori-za-drzhavna-pomosh-za-koishto-javnosta-ne-znae/ 
64 Извештај за напредокот на Република Северна Македонија North Macedonia 2021, Европска Комисија,  19.10.2021, стр73. 
65 Огледало на Владата: Учество на јавноста во процесите на подготовка на закони, МЦМС, Мај, 2020, стр:8-9. 
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упатуваат дека 49.2% од вработените во ова министерство припаѓаат на 
малцинската заедница на Албанците, 44.9% на Македонците, а 10.7% на другите 
заедници во 2020 година.66 Друга институција која е вклучена во 
имплементацијата на надворешнотрговската политика е Царинската управа каде 
77.4% од вработените во 2020 година биле Македонци, 18.7% припаѓаат на 
малцинската заедница на Албанците, а 4.3% на другите заедници.67  Податокот за 
Министерството за економија како најважна институција во оваа област упатува 
на голема дискрепанца во структурата на вработените согласно учеството на 
заедниците во вкупното население со што се доведува во прашање почитувањето 
на принципот на партиципативност и ориентираност кон консензус во областа 
трговија и конкурентност. 

6) Правичност и вклученост е принцип кој треба да обезбеди остварување на 
правата на сите граѓани, посебно на ранливите категории и лицата со 
попреченост. Анализирано од аспект на вработените во надлежната институција 
за политиките на трговија и конкурентност - Министерството за економија (и 
неговите органи) во 2016 година имало вработени 12 лица со попреченост. 
Дополнително, едно лице со попреченост работело во Царинската управа.68 
Покрај овие податоци, значајно во контекст на политиките за трговија е 
конкурентност е што определени стратешко-плански документи ги опфаќаат 
правата на ранливите категории (Оперативен план на Агенцијата за вработување; 
Стратегија за женско претприемништво, итн.). 

7) Ефективност и ефикасност претставува принцип на добро владеење кој се 
однесува на одржливо користење на расположливите ресурси. Според 
Извештајот за глобална конкурентност 2019, Република Северна Македонија е 
рангирана на 117, 119 и 116 место (во секоја категорија вкупно има 141 земја) во 
однос на перформансите на владата за обезбедувањето на стабилност на 
политиките; долгорочна визија и реакција (одговор) на промените, соодветно. 
Нема конкретни индикатори за областа трговија, меѓутоа, во контекст на оваа 
политика потребно е да се напомене дека е потребно (ре)дизајнирање на 
трговската политика затоа што првичната цел за висока трговска либерализација 
на земјата е остварена и потребен е стратешки фокус кон другите елементи на 
политиката (нецарински бариери, стандарди и сл.) кои треба да се градат врз 
прнципот на ефективност и ефикасност на доброто управување. 

8) Одговорноста е исклучително важен принцип кој подразбира дека институциите 
одговараат за своето делување (политики) и остварени резултати пред граѓаните. 
За жал, не постои воспоставен механизам во Република Северна Македонија за 
почитување на принципот на одговорност, а не постои ниту систем за следење и 
евалуација на стратешките документи и одлуките на надлежните институции во 
областа трговија и конкурентност, односно овој принцип не е испочитуван. 

Од наведеното е јасно дека има многу празнини во почитувањето на принципите на 
доброто владеење, што негативно се одразува врз креирањето на политиките. Дури и кога 
определени принципи се формално воспоставени, нема систематизирани податоци за нивното 
почитување. Во овој контекст, мора да се нагласи дека доброто владеење мора да се применува 
и во пракса, а не само формално.  
 
 

 
66 Извештај за следењето на состојбата со примената на начелото на соодветна и правична застапеност за 2020 
година, Народен Правобранител, декември 2021, стр. 8-15. 
67 Ibidem.  
68 Посебен извештај за спроведеното истражување за остварувањето на правото за вработување на лицата со 
попреченост, Народен правобранител, октомври 2016, стр. 12 



29 
 

5.3. Управување со ризици од катастрофи и градење отпорност кон кризи 

 
Трговија и конкурентност. Како комплексен ризик, пандемијата на Ковид-19 ја 

истакна на површина ранливоста на трговијата при што намалените трговски текови, како и 
променетите услови за работа (ангажирање на трудот) нанесоа значителен удар врз многу 
индустрии, а со тоа беше поткопана конкурентноста на националните економии. Република 
Северна Македонија имаше пад од 4.5% БДП во 2020 година, при што преработувачката 
индустрија доживеа пад од 10.6%, а секторот трговија, транспорт, сместување и угостителски 
услуги се намали за 7.3% на годишно ниво.69 Домашната потрошувачка на домаќинствата  
падна за 5.9% во 2020 година, додека извозот и увозот се намалија за 10% на годишно ниво,70 
како резултат на прекинатите синџири на снабдување заради Ковид-19. Последиците кои ги 
наметна пандемијата се рефлектираа во променливост на понудата на производи (посебно на 
медицински материјали), прекинување на каналите (синџирите) на снабдување, прекини во 
транспортот и логистиката, проблеми предизвикани од неприменлива регулатива, 
дезинформации и профитерство, како и рестрикции на извозот на определени производи од 
земјите производители. Сето ова повлече извесни ценовни шокови, наметна паника кај 
купувачите и направи изместување во многу индустрии.         
    Со порастот на притисокот врз државата во фискална смисла заради намалените 
даночни приходи и зголемените расходи, како и притисокот од компаниите за нормализирање 
на економските текови, државите пристапија кон олеснување на мерките во контекст на 
Ковид-19 кои се однесуваат на трговските текови, со што се создадоа услови за постепено 
врамнотежување и на условите што ја определуваат конкурентноста. Шесте пакети на 
поддршка на граѓаните и стопанството што македонската влада ги реализираше во 2020 и 2021 
година се наведени подолу, во делот за пристап на политиките заснован на човекови права. 
Економскиот раст во 2021 сèуште не го достигна нивото од пред Ковид-19, меѓутоа, 
економските текови имаа нагорна линија. Извозот и увозот во 2021 година ги надминаа 
вредностите од 2019 година.    
   Во контекст на случувањата од 2022 година - воената инвазија на Русија во Украина, 
растот на цените на храната и енергенсите, како и натамошната борба за справување со Ковид-
19, извесно е дека ризиците од кризи растат и потребно ќе биде брзо реагирање за 
минимизирање на штетите. Во контекст на трговијата, а последователно и на конкурентноста, 
имајќи ја предвид нивната поврзаност, примарно е развивањето на стратегија за управување 
со ризиците на национално ниво во однос на синџирите на набавка на основните производи. 
Понатаму, важно е вмрежувањето на владините институции во меѓународните мрежи кои 
управуваат со кризите со цел минимизирање на штетите врз земјата, а во функција на 
обезбедување што е можно поголем проток на стоки (преку коридори и други механизми). Во 
однос на конкурентноста на индустријата, државата може да примени мерки за поддршка на 
избрани индустрии со цел да се минимизираат штетите. Тековно нема системски решенија за 
одговор кон кризите во областите трговија и конкурентност. 
  Поради овие последици, како и поради потенцијалната опасност од комплексни 
катастрофи и настани со мала веројатност на настанување, но со големи последици, неопходно 
е вклучување на намалувањето на ризици од катастрофи во економскиот, финансискиот и 
трговскиот сектор со цел носење на одлуки и инвестиции информирани за ризикот, како и за 
градење на стратегии и креирање на политики за отпорност на овие сектори. Како мерки и 
активности би биле мониторирање на управувањето со системскиот ризик т.е. подобро 
разбирање за опасностите и ризиците, како и интегрирање на проценките од сите видови на 
ризици и опасности во процесот на креирање на политики, имплементирање на превентивни 
мерки за ублажување на шоковите од потенцијални кризи, донесување на сценарија и планови 
за продолжено дејствување и обезбедување на потребните стоки и услуги, вложување во 

 
69 https://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?id=32&rbr=13838 
70 Ibidem. 
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отпорноста на критичната инфраструктура со цел за непречено одвивање на трговијата, 
донесување на стимулирачки економски пакети врз основа на одлуки информирани за 
ризиците, поддршка на конкурентноста на индустријата преку креирање на работни 
ангажмани во самиот одговор и закрепнување од катастрофата и кризата, како и градење на 
капацитети и ресурси за овие активности. 

  

5.4. Дигитализација и иновации 

 
 Трговија и конкурентност. Дигиталната трансформација обликува нова ера во 
трговијата и економијата затоа што ги менува бизнис моделите, методите на производство и 
дистрибуција, како и начинот на кој фирмите се натпреваруваат на пазарот. Дигиталните 
технологии влијаат на намалување на трошоците за влез на нови пазари преку платформи за 
електронска трговија. Тоа овозможува промена на концептот на интернационализација на 
фирмите, односно се појавуваат и мали фирми кои онлајн продаваат на странските пазари и 
стануваат “микро-мултинационални компании”. Дигитализацијата, исто така, влијае на 
намалување на трошоците за зголемување на производството, реклама и дистрибуција за нови 
фирми на пазарот. Постојат многу дигитални платформи кои се достапни за фирмите како 
услуга од страна на други фирми, што битно им ги намалува трошоците. Тоа создава многу 
можности, посебно за малите фирми да се вклучат во меѓународната трговија. 
Дигитализацијата има големо влијание и врз (по)големите фирми кои мора да ги следат 
трендовите во оваа сфера со цел да ја одржат/зголемат конкурентноста на пазарот.  
 При оценување на дигитализацијата, битна е инфраструктурата и обезбедената 
достапност до интернет на домаќинствата и деловните субјекти, а нивното користење зависи 
од повеќе фактори на страната на потенцијалните корисници. Според податоците на 
Државниот завод за статистика,71 над 83% од домаќинствата во 2020 година имале пристап на 
интернет од дома, при што поголемиот дел користат широпојасен интернет. Во однос на 
деловните субјекти,72 91% од претпријатијата со повеќе од 10 вработени користат 
компјутерска технологија и широкопојасен интернет. Од вкупниот број фирми со 10 или 
повеќе вработени, 54.5% имале веб страна, а во однос на е-трговијата, 6.2% користат 
платформи за електронска продажба. Последните два индикатори упатуваат на ниска 
застапеност на формална електронска продажба на деловните субјекти, меѓутоа, треба да се 
има предвид дека постои неевидентирана продажба со непосредно користење на социјалните 
мрежи. Понатаму, Државниот завод за статистика објавува определени индикатори за 
купувањето на производи или услуги по интернет, меѓутоа нема дистинкција дали тие се 
однесуваат на порачки на производи и услуги од странство. Имајќи предвид дека 
електронското тргување со странство сèуште е прилично комплицирано во Република Северна 
Македонија, потребно е доста да се работи во оваа сфера. За споредба, Еуростат има неколку 
индикатори за мерење на меѓународната е-трговија:  

● купување преку интернет од други приватни лица - економија на споделување и 
економија на соработка; 

● земја на потекло на производите и услугите купени преку интернет; 
● потрошена вредност на услуги и производи купени преку интернет; 
● финансиски активности преку интернет 

 Од особена важност за влијанието на дигитализацијата на долг рок врз конкурентноста 
на македонските претпријатија и нивните трговски активности е развојот на информатичкото 
општество во државата преку развојот на човечкиот капитал со вештини во дигиталното 
граѓанство и специфични компетенции во информатичките технологии. Индикатори и мерки 

 
71 https://www.stat.gov.mk/pdf/2021/8.1.21.38_mk.pdf 
72 Државен завод за статистика, Користење на информатичко - комуникациски технологии во деловните субјекти, 2020 
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за подигнување на овие вештини на краток рок се опфатени и во нацртот на Националната 
стратегија за ИКТ 2021-2025.73  Во оваа смисла, некои важни индикатори се: 

● претпријатија кои вработуваат ИТ експерти како удел од вкупниот број на 
претпријатија кои имаат повеќе од 10 вработени во државата. Овој индикатор за 
Република Северна Македонија за 2020-та година изнесува 12% според базата на 
ЕВРОСТАТ; 

● претпријатија кои даваат обуки на своите вработени во ИТ вештини како процент 
од вкупниот број на претпријатија во Северна Македонија. Овој индикатор за 
2020-та година изнесува 12%, споредено со европскиот просек од 20%. 

 Со цел да се обезбедат можности за искористување на придобивките од 
дигитализацијата за трговијата, потребно е да постои соодветна инфраструктура на јавни 
услуги и регулатива за поедноставна реализација на дигиталните трговските текови. Истото 
може да се подели на три дела: 

● Првиот дел ја опфаќа дигитализацијата на податоци и процеси во институциите 
кои се носители на развојот на регулатива, програми и мерки за поддршка на 
трговијата и конкурентноста во Северна Македонија. Индикатор во овој дел e 
бројот на системи и решенија (користењето на големите податочни бази 
придружено со можностите кои ги носи вештачката интелегенција) кои можат да 
го подобрат информираното донесување на одлуки, но и да ја зголемат 
флексибилноста и навременоста на потребните мерки за поддршка на 
конкурентноста и трговијата. Последното е особено важно имајќи предвид дека 
глобалната нестабилност станува новото статус кво. 

● Вториот дел ја опфаќа електронската размена на податоци помеѓу институциите 
кои учествуваат во регулирање и поддршка на трговијата и конкурентноста на 
економијата. Електронската размена на податоците помеѓу овие институции 
треба да се одвива преку платформата за интероперабилност. Оттука, индикатор 
во овој дел e бројот на институции вклучени на платформата за 
интероперабилност на МИОА, кои ја опфаќаат трговијата и конкурентноста во 
делокругот на својата работа, како и бројот на веб сервиси за оваа размена. 

● Третиот дел како индикатор го вклучува бројот на е-услугите за граѓаните и 
деловните субјекти како што се на пример, дигитализацијата на услугите 
поврзани со регулативата за започнување или водење на бизнис, 
дигитализацијата на царинските постапки при увоз и извоз на стоки, итн. Според 
е-одредницата за Европската унија за 2021 година,74 и покрај големиот напредок 
во изминатите две години, Република Северна Македонија сè уште е далеку од 
ЕУ просекот во дигитализацијата на услугите за започнување на бизнис и 
водењето на бизнис.  Истото ја намалува конкурентноста на нашите 
претпријатија. Други индикатори во овој дел се однесуваат на бројот на граѓани 
и правни лица кои ги користеле овие услуги. 

 Во однос на иновациите, погоре е посочено дека тие претставуваат еден од основните 
елементи за подигнување на конкурентноста. За жал, индикаторите за мерење на 
конкурентноста според глобалниот Извештај за конкурентност 2019 (Анекс 1), како и 
Европската одредница за иновативност за 2021 година,75 покажуваат дека земјата има многу 
низок капацитет за иновации. Истото се должи на долгогодишното ниско ниво на издвојувања 
на истражување и развој од страна на државата, како и ниското учество на приватниот сектор 
во оваа сфера. Активности за подигнување на стапката на иновации биле предвидени во 
соодветната стратегија за иновации која се однесувала на периодот 2012-2020, како и 

 
73 нацрт Национална стратегија за ИКТ 2021-2025, Министерство за информатичко општество и администрација 
74 EGovernment benchmark 2021 - Publications Office of the EU (europa.eu) 
75 Ibidem. 
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стратегијата за конкурентност (2018-2020), посебно преку државната помош што се доделува 
преку Фондот за иновации и технолошки развој. Нема податоци за ефектите од овие 
вложувања. Стратегијата за паметна специјализација која се подготвува од 2020 година и 
Националната стратегија за ИКТ 2021-2025 ги опфаќаат политиките, мерките и програмите во 
делот на иновациите во следниот стратешки период. Овие стратегии сé уште не се усвоени, но 
се наоѓаат во финални фази на подготовка. Индикатори кои можат да се користат во делот на 
иновациите и трговијата и конкурентноста произлегуваат од Европскa одредница за 
иновативност 2021 во која учествува и Северна Македонија. Некои од нив се: 

 Извоз на средно до високо технолошки производи - во 2020-та година Република 
Северна Македонија остварила стапка на извоз од завидни 64.5% од вкупниот извоз 
на производи во државата; 

 Извоз на услуги засновани на знаење - во 2020-та година, Република Северна 
Македонија остварила извоз од 31.7% од вкупниот извоз на услуги од државата.  Во 
овој дел доста заостануваме од европскиот просек.  

 При користење на овие индикатори, важно е тие да се разгледуваат во поширок 
контекст. На пример, учеството на 64.5% на средно до високо технолошки производи во 
македонскиот извоз главно се должи на СДИ како што е дискутирано погоре и не ја одразува 
конкурентнота на домашната индустрија.     

     5.5. Родова еднаквост 

 
     Трговија и конкурентност. Постојат неколку категории преку кои трговијата 

има влијание врз родовата еднаквост. Вообичаено, трговијата води кон промени во 
структурата на производството, така што некои сектори доживуваат извозна експанзија, а 
други се смалуваат заради конкуренцијата од увоз. Овие промени влијаат на можностите за 
вработување, плати, како и квалитетот и сигурноста на работните места. Понатаму, трговијата 
повлекува промени во цените на стоките и услугите што влијае на реалните приходи. Конечно, 
намалувањето на царините ги намалува приходите на државата и може да ја ограничи 
способноста да ги испорачува јавните услуги. Сите овие промени се значајни во контекст на 
социјалната вклученост на граѓаните, меѓутоа може да се гледаат и од родова перспектива.  
 Промената на структурата на производството може да влијае значајно на учеството на 
жените во вкупниот број на вработени, имајќи предвид дека жените вообичаено се присутни 
во определени индустрии и се соочуваат со поголеми ограничувања доколку сакаат да 
променат вработување од еден во друг сектор. Доколку во индустриите во кои се 
концентрирани жени дојде до конктракција, тоа резултира со губење на работни места. 
Конкретно во Република Северна Македонија, традиционално “женската” индустрија - 
текстилната може да биде предмет на вакви движења, иако статистиката не покажува 
позначајно губење на работни места во оваа индустрија заради трговската либерализација. 
Ниту кај другите индустрии нема таква тенденција, меѓутоа важно е што креаторите на 
политиките се свесни за важноста на прашањето на родовата еднаквост во поглед на 
економските можности за жените и подигнувањето на нивната конкурентност. Во таа смисла, 
изготвена е стратегијата за развој на женско претприемништво во Република Македонија 2019 
– 2023, како што е дискутирано погоре.  

 

5.6. Пристап заснован на човекови права 

 
 За да може меѓународната трговија да резултира со економски раст и позитивно да 
придонесе за подобрување на животниот стандард на луѓето, потребно е во тој процес да се 
почитуваат и применуваат човековите права. Резолуцијата 67/171 на Генералното собрание на 
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ООН76 ги потврдува човековите права како водилка за мултилатералните трговски преговори. 
Меѓу другото, резолуцијата повикува на вклучување на правото на развој и зајакнување на 
глобалното партнерство за развој во меѓународните трговски институции. 
 Како посебно голем прашање во областите трговија и конкурентност се наметнува 
злоупотребата на трудот за постигнување на висока конкурентност во меѓународната трговија. 
Во тој контекст, министрите за труд на земјите од Г-7 потпишаа заедничка изјава насочена кон 
спречување на трговијата на производи и услуги кои се резултат од принуден труд, односно 
злоупотреба на трудот.77 Ова секако ќе биде предизвика големи промени во светската трговија 
и се смета дека ќе резултира во селење на капиталот од критичните земји по однос на 
принудниот труд, што треба да се смета како можност за подобра интеграција на Република 
Северна Македонија во синџирите на снабдување и синџирите на додадена вредност.   
 Во контекст на пристапот на креирање на политиките заснован на човекови права, 
важна е Агендата 2030 во која се дефинирани целите за одржлив развој (ЦОР. Трговијата и 
конкурентноста се тесно поврзани со следните цели за одржлив развој: родова еднаквост (5), 
пристојни работни места и економски раст (8); индустрија, иновации и инфраструктура (9) и 
намалување на нееднаквоста (10), одговорно трошење и производство (12)78, така што овие 
прашања треба да се земат во предвид при (ре)дизајнирањето на политиката на надворешната 
трговија и политиката на конкурентност со што земјата ќе може да придонесе и за остварување 
на глобалната агенда за одржлив развој. Тековно, нема системски информации дали некои од 
овие ЦОР се вградени во соодветните документи од оваа тематска област.  
 Почитувањето и вклученоста на човековите права при креирањето и спроведувањето 
на политиките за трговија и конкурентност може да се оцени преку следните принципи:  
партиципативноста (учество и инклузивност), отчетност (одговорност и транспарентност) и 
недискриминацијата. Овие принципи се веќе дискутирани погоре во контекст на доброто 
владеење кои се валидни и за овој дел, а подолу се направени извесни дополнувања кои 
конкретно се однесуваат на човечките права.  
      Во однос на партиципативноста (учество и инклузивност), евидентно е дека во 
областите трговија и конкурентност има стратегии и планови со кои се засегаат одредени 
маргинализирани групи, како што се жени претприемачки, млади, возрасни, мали фирми. 
Меѓутоа, релевантните државни институции и ресорни министерства не објавуваат 
информации во врска со алоцираните финансиски средства за нив, ниту пак за степенот на 
спроведување на стратегиите и ефектите кои се постигнале со нивна имплементација врз 
маргинализираните групи. Воедно нема информации дали документите кои се со изминато 
времетраење се заменети со нови документи. 
 Во однос на отчетноста (одговорност и транспарентност), таа се согледува преку 
објавување на документи и друг вид на информации кои треба да се достапни за пошироката 
јавност. Транспарентноста на институциите задолжени за областите трговија и конкурентност 
не е на задоволително ниво, како што е дискутирано погоре, а, скоро и да нема податоци за 
влијанието на преземените мерки врз маргинализираните групи и воопшто врз човековите 
права. Во насока на интегративниот процес на државата кон ЕУ, важно е да се напомене дека 
трговските договори кои ги склучува Европската Унија задолжително содржат клаузули за 
човекови права чие прекршување доведува и до раскинување на договорите. 
 Во контекст на конкурентноста, а поврзано со одговорноста и отчетноста, важно е да 
се напомене дека за време на здравствената и финансиската криза предизвикана од Ковид-19, 
Владата на Република Северна Македонија во текот на 2020 и 2021 година усвои шест пакети 
за финансиска поддршка на стопанството и компаниите кои се најпогодени од пандемијата.  

 Првиот и вториот пакет имаа за цел да обезбедат поддршка на економијата и на 
здравствениот сектор и опфаќаа повеќе видови помош, од кои најважни во овој 

 
76 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/504/69/PDF/N0650469.pdf?OpenElement 
77 https://www.g7uk.org/g7-trade-ministers-statement-on-forced-labour/ 
78 https://sdgs.un.org/goals 
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контекст се помошта и поддршката на компаниите за исплата на плати или 
придонеси на вработените; 

 Третиот пакет мерки беше наменет за стопанството – економијата, односно за 
погодените сектори од кризата, домашните компании (производствени, 
прехранбени и други капацитети), извозните компании, услужната дејност, 
земјоделството и туризмот.  

 Четвртиот пакет имаше за цел да обезбеди одржливост на домашните економски 
дејности и на работните места, да закрепне одредени дејности, да обезбеди 
стабилност на социјалните трансфери и да обезбеди политики кои ќе помогнат за 
спроведување на брза излезна стратегија кога кризата ќе заврши.  

 Петтиот пакет мерки обезбеди директна финансиска поддршка за компаниите со 
цел задржување на работните места и финансиска поддршка за ликвидноста на 
приватниот сектор.  
Шестиот пакет мерки беше наменет за поддршка на дејностите кои беа целосно 
затворени, како и за подобрување на ликвидноста на компаниите. 

 Ваквиот одговор на кризата беше заснован на почитувањето на човековите права, 
односно на потребата граѓаните и компаниите како вработувачи да бидат заштитени од 
негативните последици од кризата, посебно во контекст на намалувањето на глобалните 
трговските текови, а последователно и на конкурентноста на стопанството.  
 Во контекст на принципот на недискриминација, не постојат податоци од кои може да 
се направи анализа дали поддршка и финансирање на одредени сектори наспроти други има 
дискриминаторски елементи и придонесува кон нееднаквост и ограничување на можностите 
за вклученост на одредени групи во економските активности. Мерките кои ги носи државата 
треба да се пропорционални и не смеат дирекно или индирекно да водат кон кршење на 
човековите права и дискриминација. 
 
 
6. ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ ВО ВРСКА СО ПРОЦЕСОТ НА ИЗРАБОТКА НА 

НАЦИОНАЛНАТА РАЗВОЈНА СТРАТЕГИЈА 2022-2042 
  
 Република Северна Македонија се одликува со висока трговска отвореност и ниска 
конкурентност на домашната индустрија. Над 77% од вкупната надворешна трговија во 2021 
година била реализирана со земјите со кои Република Северна Македонија има потпишано 
спогодби за слободна трговија. Најголем дел од трговската размена се врши со ЕУ и ЦЕФТА. 
Трговската отвореност е значаен фактор за привлекување на странски директни инвестиции 
затоа што така се намалува ограничувањето кое го наметнува малиот домашен пазар. СДИ во 
земјата имаат доминантна улога во македонскиот извоз и увоз, меѓутоа, домашните компании 
не се значајно вклучени во нивните синџири на снабдување и синџирите на додадена вредност. 
Искористувањето на можностите кои ги нуди трговската либерализација од страна на 
домашните фирми е условено од нивната конкурентност која не е на завидно ниво. Во 
Извештајот за глобална конкурентност 2019, македонската национална економија беше 
рангирана на 82 место од 141 земја. 
 Во поглед на конкурентноста, примарните прашања на кои треба да се посвети посебно 
внимание се однесуваат на продуктивноста на трудот, структурната трансформација на 
домашната индустрија во корист на секторите што произведуваат повисока додадена 
вредност, подигнување на стапката на иновации и технолошки развој во земјата и 
поттикнување на нови инвестиции – домашни и странски. Исто така, големо внимание треба 
да се посвети на образованието и неговото реформирање во сите образовни циклуси со цел да 
учениците и студентите да се стекнат со знаења кои обезбедуваат поголема вработливост на 
пазарот на трудот. Овие прашања се веќе идентификувани во стратешките документи 
релевантни за конкурентноста, меѓутоа, нема следење на имплементацијата на овие документи 
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и последователно, ниту на ефектите од мерките што евентуално се преземаат. Понатаму, 
стратешката рамка за конкурентноста е многу обемна, но, клучниот документ – Стратегијата 
за конкурентност 2016-2020 веќе не е важечка. Нема информации за изработка на нов 
документ, а покрај оваа, има и други релевантни стратегии кои не се важечки, што упатува на 
неопходноста од обезбедување на континуитет на стратешко-планската рамка зашто преку неа 
се дефинира политиката за конкурентност. Согласно ова, државата нема формално 
дефинирана политика за конкурентност во земјата која ќе треба да ја консултираат засегнатите 
страни при правење на секторски стратешки документи.  
 Во поглед на креирањето и имплементацијата на политиката за конкурентност, многу 
е важна координацијата на спроведувањето на сите релевантни документи со цел да се 
обезбедат високи ефекти од расположливите ресурси. Во тој контекст, најважна улога треба 
да има Министерството за економија како носител на оваа политика. Подигнувањето на 
конкурентноста е исклучително битно за забрзување на економскиот раст, а со тоа и 
засилување на развојните трендови во земјата. Со оглед на тоа дека се работи за мал домашен 
пазар, извозната ориентираност на македонските компании е клучна за растот и развојот, што 
упатува на неопходноста од вкрстување на политиката за конкурентност со политиката за 
надворешна трговија. За жал, освен трговската отвореност што е веќе постигната цел, земјата 
нема формално дефинирана надворешно-трговска политика во јавно достапните документи на 
релевантните институции преку која би биле јасни натамошните цели на државата во оваа 
сфера. Главните прашања на трговската политика треба да се однесуваат на нецаринските 
бариери, натамошното олеснување на трговијата, зајакнување на механизмите за мерење на 
ефектите од спогодбите за слободна трговија, како и регулирање на трговијата со услуги и 
поттикнување на меѓународната електронска трговија на домашните економски субјекти. 
Министерството за економија кое е надлежно и за оваа политика треба да изврши нејзино 
(ре)дефинирање преку адресирање на наведените прашања.  
 Во однос на процесот на изработка на Националната стратегија за развој 2022-2042 
година, а врз основа на искуствата стекнати при изработката на оваа тематска анализа, може 
да се издвојат следните препораки: 

 Да се консултира рамката за развој МКД2030 при дефинирањето на стратешки 
приоритети во Националната развојна стратегија 2022-2042; 

 Да се издвојат приоритетите од најважните важечки стратешки документи по 
тематски области и да се дискутира со надлежните институции колку и зошто (не) 
се исполниле со цел да се утврдат критичните фактори за нивното 
(не)спроведување;    

 Да се направи вкрстување на податоци од поврзаните тематски области кои ќе се 
обработуваат во Стратегијата за да се обезбеди поголема длабочина и повисок 
квалитет на анализите. На пр. трговија и конкурентност да се вкрсти со економски 
развој, јавни финансии, земјоделство и туризам; 

 Да се поврзат тематските области со целите на одржлив развој; 
 Да се направи реална финансиска конструкција на планирањето на развојот, 

односно предложените мерки во Стратегијата да кореспондираат на 
расположливите и потенцијалните финансиски средства и извори; 

 Во процесот на консултации задолжително да се вклучи и стручна расправа по 
тематските области со засегнатите страни; 

 Клучен чинител при изработката треба да биде академската заедница со цел да се 
стави повеќе во функција овој важен сегмент од човечкиот капитал при креирањето 
на политиките.   
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АНЕКС 1. 
 

1. Индикатори за глобалната конкурентност 
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