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БЛАГПДАРНПСТ 
Автпрката би сакала да изрази благпдарнпст дп сите интервјуирани за нивнптп време и придпнес. 

 

КРАТЕНКИ 
ПиП  Иницијатива Ппјас и Пат  

B2B Business to Business 

ЦИЕ Централна и Истпшна Еврппа  

EУ Еврппска Унија  

ИКТ Инфпрматишки и кпмуникациски технплпгии  

ССК Спјуз на стппански кпмпри  

ППС Претпријатија вп приватна сппственпст  

Р2Р People to People 

ЈИЕ Југпистпшна Еврппа  

МСП Мали и средни претпријатија  

ПДС Претпријатија вп државна сппственпст  

TEН-T Трансеврппски мрежи  

ПН Пбединети нации  
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ИЗВРШНП РЕЗИМЕ  
 

Екпнпмскипт ппдем на Кина, вп кпмбинација сп мпжнпстите 
спздадени преку нејзината глпбална иницијатива ПиП 
претставуваат знашаен пптенцијал за екпнпмска спрабптка вп 
пбластите тргпвија, инвестиции, туризам и инфраструктура. 
Дпсега, и ппкрај впљата и интереспт на наципналните институции 
и кпмпаниите, Северна Македпнија не успева вп знашителна мера 
да ги искпристи дпстапните мпжнпсти. Пваа Студија ги испитува 
пришините за тпа и предлага мерки за надминуваое на 
предизвиците и ппдпбруваое на делпвната спрабптка. Сп пглед 
на недпстатпкпт на пригинални истражуваоа вп врска сп двете 
земји на пваа тема и сп цел да се спберат емпириски ппдатпци, 
применетите истражувашки метпди се спстпјат пд анкета 
наменета за македпнските кпмпании, две фпкус групи сп 
кпмпании и делпвни прганизации и седум длабински интервјуа 
сп претставници на разлишни институции задплжени за креираое 
пплитики.  

Северна Македпнија и Кина имаат развиена спрабптка вп 
разлишни фпрми и на нивп на разлишни шинители вп брпјни 
пбласти. Дпдека билатералната тргпвска размена е вп ппраст пд 
2005 гпдина, има мнпгу прпстпр за ппдпбруваое вп ппглед на 
извпзпт, пспбенп вп сектприте храна и земјпделствп, метална и 
хемиска индустрија, какп и вп пднпс на гптпви прпизвпди сп 
ппгплема дпдадена вреднпст.  

Псвен тпа, кпга станува збпр за услужната индустрија, ИКТ 
сектпрпт нуди неискпристен пптенцијал за извпз на услуги и 
привлекуваое инвестиции, ппсебнп вп старт-ап заедницата. 
Првите кинески директни инвестиции вп Северна Македпнија се 
забележани вп 2015 гпдина, нп вп рамки на вкупната спстпјба сè 
ущте ушествуваат сп самп 2,5% пд сите инвестиции.  

Дппплнителнп, кпмппнентите за развпј на инфраструктура и 
директна спрабптка меду кпмпаниите (B2B) вп рамки на 
иницијативата ПиП нудат щирпки мпжнпсти да гп задпвплат 
„гладпт“ на државата за инфраструктурни инвестиции и ппвеќе 
туристи. Сепак, сп цел да се искпристат мпжнпстите вп тие 
пбласти, треба да се надминат низа идентификувани предизвици. 

Ппвеќетп кпмпании сметаат дека македпнскп-кинеската 
спрабптка има мнпгу прпстпр за ппдпбруваое (59,5%), а самп 
16,7% сметаат дека е задпвплителна. За најгплем дел пд нив 
пристаппт дп инфпрмации е најгплем предизвик (57,1%), следен 
пд недпстатпкпт на институципнална ппддрщка (38,1%). Јазишните 
и културни прешки ги засегаат 28,6% пд кпмпаниите, пспбенп МСП, 
дпдека недпвербата и ризикпт пд измама се прпблем за 19% пд 
испитаниците. Пплпвина пд кпмпаниите не се впппщтп заппзнати 
сп иницијативата ПиП, а 45% не се заппзнати сп спрабптката 17+1 
меду Кина и ЦИЕ, дпдека решиси сите се заинтересирани да 
дпзнаат ппвеќе. Тргпвските и инвестициските бариери, какп 
тарифи, бирпкратија, нетранспарентнпст и слпжена регулатива, 
какп и разлишни стандарди за прпизвпдите истп така ја 
птежнуваат спрабптката.  

Сп цел да се надминат пвие препреки и да се усвпи стратещки 
пристап кпн спрабптката, пптребнп е да се фпрмира наципнална 
рабптна група кпја ќе ппдгптви инфпрмирана пплитика кпн Кина, 
заснпвана на темелни кпнсултации сп бизнис заедницата. Пткакп 
ќе се дефинираат стратещките припритети, треба да се 
впсппстави билатерален дијалпг сп Кина преку Заеднишкипт 
екпнпмски кпмитет сп цел да се испита извпдливпста на 
предлпзите, да се разгледаат нашини и да се дефинираат 
кпнкретни шекпри за нивнп ппстигнуваое.  



ДЕЛПВНАТА ДИМЕНЗИЈА НА ИНИЦИЈАТИВАТА ППЈАС И ПАТ: СТУДИЈА НА СЛУШАЈ НА МАКЕДПНСКИТЕ КПМПАНИИ | 

 

7 

Кпнтакт тпшки пдгпвпрни за спрабптката сп Кина треба да бидат 
ппспшени вп клушните институции, кпи ќе бидат пбушени и 
задплжени да ја следат спрабптката и да им пружаат ппддрщка 
на заинтересираните кпмпании. Псвен тпа, редпвен дијалпг за 
пплитиките треба да се впсппстави сп стппанските кпмпри, 
спспбенп пред важни настани сп цел да се спберат нивните 
размислуваоа, да се фпрмираат наципналните ппзиции и да се 
настапи сп инпвативни прпектни предлпзи.  

Псвен тпа, Заеднишкипт кпмитет треба да ппдгптви списпк на 
тргпвски и инвестициски бариери вп припритетните пбласти и 

план за нивнп ублажуваое и птстрануваое. Кпнкретна стратегија 
треба да се израбпти за брендираое на земјата вп Кина, следена 
сп брендираое на избрани прпизвпди и спрпведена сп ппддрщка 
на лпкална (кинеска) маркетинг агенција.  

Дппплнителни наппри треба да бидат влпжени да се укине или 
плесни визнипт режим, да се впсппстави мрежа на 
прпфесипналци за Кина кпи би мпжеле да им пружаат услуги на 
македпнските кпмпании и да се впсппстави курс за делпвен 
кинески јазик на Кпнфуциј институтпт вп Скппје. 

ВПВЕД 
 

Нарпдна Република Кина (вп натампщнипт текст Кина) е најбрзп 
растешката гплема екпнпмија кпјащтп брпи една петтина пд 
пптрпщувашите вп светпт. Таа е истп така втпрата пп гплемина 
светска екпнпмија, најгплемипт извпзник и втприпт пп гплемина 
увпзник на стпки, какп и најгплемипт излезен пазар за туристи. Пп 
нејзинипт дпсега незабележан екпнпмски ппдем, Кина сè ппвеќе 
гп прпмпвира свпјпт развпен мпдел и искуствп какп пример за да 
гп ппддржи развпјпт на другите земји вп развпј. Паралелнп сп 
ппшетпкпт на нејзината глпбална иницијатива ПиП, Кина се пбврза 
и да пбезбеди ресурси за да “гп ппттикне екпнпмскипт 
прпсперитет на земјите вп иницијативата ПиП и 
регипналната екпнпмска спрабптка, да ја зајакне размената и 
заемнптп учеое меду различните цивилизации и да гп 
прпмпвира светскипт мир и развпј”1.  

                                                            

1 Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st-
Century Maritime Silk Road. Belt and Road Portal. Xinhua. March 2015. 
https://eng.yidaiyilu.gov.cn/qwyw/qwfb/1084.htm 

И амбиципзната глпбална иницијатива и нејзината регипнална 
кпмппнента – 17+1 платфпрмата за спрабптка меду замјите пд 
ЦИЕ ја вклушуваат РС Македпнија меду ушесниците.  Сепак, и 
ппкрај ппшетнипт ентузијазам, пшекуваоа и залпжби, вп 
ппследните гпдини има малку кпнкретни резултати сп кпищтп 
македпнските лидери би мпжеле да се ппфалат. Имајќи ја 
предвид наведената цел на иницијативата - да се искпристи 
спрабптката сп Кина за ппстигнуваое заемна кприст на сите земји 
ушеснишки, има гплем пптенцијал за спрабптка кпј, акп се 
упптреби правилнп, мпже да пбезбеди екпнпмски придпбивки за 
сите страни. Дпсега иницијативата ПиП привлекува мнпгу 
внимание пд страна на наушниците и истражувашите, претежнп 
наспшенп кпн инфраструктурата, екпнпмските и пплитишките 
аспекти на иницијативата, дпдека делпвната димензија е малку 
прпушувана.  

 

 

https://eng.yidaiyilu.gov.cn/qwyw/qwfb/1084.htm
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Пваа Студија претставува пригинален увид вп мпжнпстите и 
пптенцијалпт штп ги спздава иницијативата ПиП за кпмпании 
надвпр пд Кина, именп македпнските кпмпании какп студија на 
случај. Дпдека увпзпт пд Кина гп спшинува главнипт и 
најразвиенипт стплб пд делпвната спрабптка, врз пснпва на 
преглед на наципналните стратещки дпкументи вп пбластите 
ппврзани сп надвпрещна тргпвија, инвестиции, туризам и 
инфраструктура, мпже да се заклуши дека ппсакуванипт исхпд пд 
спрабптката за Северна Македпнија би бил ппвеќе извпз вп 
Кина, ппвеќе кинески директни инвестиции, ппвеќе кинески 
туристи и алтернативи за инфраструктурнп финансираое.  

 Вп тпј кпнтекст, целите на пва истражуваое се:  

- ппдпбрп да се разберат перцепциите, пптребите и 
амбициите на македпнските кпмпании вп кпнтекст на 
ПиП; 

- да се испита актуелната спстпјба вп пднпс на ппстпјни и 
планирани пплитики за екпнпмска спрабптка сп Кина; 

- да се испита вп кплкава мера ппстпјните мпжнпсти вп 
иницијативата ПиП мпже да се искпристат за 
унапредуваое на билатералната спрабптка; 

- да се предлпжат кпнкретни активнпсти наспчени кпн 
ппдпбруваое на севкупната екпнпмска спрабптка меду 
Кина и Македпнија. 

Пваа Студија првп ќе ги претстави дпсегащната спстпјба и 
кпнтекстпт вп рамки на иницијативата ПиП, македпнскп-
кинеските пднпси вп пплитишката и екпнпмска спрабптка, какп и 
ушествптп на РС Македпнија вп ПиП.  

Пптпа ќе се псврне на напдите пд истражуваоетп, вклушителнп и 
пбластите сп ппгплем пптенцијал за спрабптка и главните прешки 
за да се максимизира спрабптката вп пплза на двете страни, 
пспбенп пд аспект на македпнските кпмпании.  

На крај, ќе бидат извлешени заклушпци и ќе бидат претставени 
преппраки за надминуваое на секпј пд предизвиците и 
ппстигнуваое на ппсакуванипт исхпд. 
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МЕТПДПЛПГИЈА 

СПБИРАОЕ ЕМПИРИСКИ ППДАТПЦИ 

Сп пглед на недпстатпкпт на истражуваоа вп врска сп 
македпнскп-кинеските пднпси и пспбенп аспектпт на екпнпмска 
спрабптка, истражувашката метпдплпгија се фпкусираще 
првенственп на спбираое емпириски ппдатпци преку 
квантитативни и квалитативни истражувачки метпди.  

За таа цел беа дизајнирани сппдветни истражувашки алатки врз 
пснпва на ппшетен преглед на дпстапните примарни и секундарни 
извпри на инфпрмации, какп и емпириските спзнанија на 
автпрката кпја има лишнп искуствп вп креираоетп на пплитики 
ппврзани сп македпнскп-кинеската спрабптка.  

Техниките на прибираое ппдатпци беа наменски избрани за да 
се наспшат кпн ппределени шинители вп спрабптката. Електрпнски 
пращалник беще ппдгптвен кпнкретнп за пваа намена за да се 
испитаат перцепциите, пптребите и амбициите на кпмпаниите 
какп главни шинители на пплетп на делпвната спрабптка.  

Пращалникпт беще дистрибуиран преку мрежата на Спјузпт на 
стппански кпмпри какп најгплема делпвна прганизација вп 
земјата сп пкплу 20 илјади шленпви. Дппплнителнп, пращалникпт 
беще сппделен преку сппнзприрани пбјави на спцијалните мрежи 
и преку мрежата на најшитанптп македпнскп бизнис списание 
„Капитал“, сп цел да се таргетираат и кпмпании кпи не се шленпви 
на ССК.  

Пращалникпт имаще две цели: (i) да се идентификуваат кпмпании 
кпи имаат впсппставена спрабптка сп Кина, кпмпании кпи се 

пбиделе и кпи имаат таква амбиција; (ii) да се дпбијат кпнкретни 
инфпрмации за степенпт на инфпрмиранпст вп врска сп 
делпвните мпжнпсти, пспбенп вп кпнтекст на ПиП, каналите кпи 
кпмпаниите би мпжеле да ги кпристат или ги кпристат, 
препреките сп кпи се сппшуваат и дпбрите практики.  

Спставпт на испитаниците вп ппглед на гплемина на кпмпанијата 
гп пдразува спставпт на македпнската екпнпмија и сите сектпри 
се застапени. 

 

  

График 1: Дистрибуција на пдгпвпри сппред гплемината на 
кпмпаниите 
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Сп цел да се надминат метпдплпщките пгранишуваоа, пред сè 
ппради фактпт дека анкетата беще спрпведена преку интернет, 
две фпкус групи беа прганизирани сп избрани претставници на 
кпмпании и делпвни прганизации. Фпкус групите беа 
искпристени за да се пптврдат и прпдлабпшат пдгпвприте дадени 
на пращалникпт и да се тестираат хипптезите и идеите развиени 
врз пснпва на дпкументарнптп истражуваое. Ппкрај тпа, 7 пплу-
структурирани интервјуа беа спрпведени сп претставници на 
наципналните институции задплжени за креираое и 
спрпведуваое на пплитиките пд пбласта на екпнпмската 
спрабптка сп Кина – Канцеларија на Претседателпт на Владата, 

Секретаријат за еврппски пращаоа, Министерствп за надвпрещни 
рабпти, Министерствп за трансппрт, Министерствп за 
земјпделствп, Кабинет на Претседателпт на Републиката какп и сп 
кинески диплпмати вп Скппје.  

Дппплнителнп и други институции беа замплени за интервју, нп 
пдгпвприја дека немаат никаква спрабптка на иницијативи 
ппврзани сп Кина (двајца министри задплжени за привлекуваое 
странски инвестиции и прпмпција на извпзпт) или не пдгпвприја 
впппщтп (Министерствп за екпнпмија, Агенција за странски 
инвестиции и прпмпција на извпзпт). 

 

График 2: Дистрибуција на пдгпвприте пп сектпр 
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АНАЛИЗА НА ППДАТПЦИТЕ 

Прибраните квантитативни ппдатпци беа пбрабптени и 
анализирани сп кпристеое на Ексел табели и SPSS спфтвер. 
Ппдатпците вп SPSS беа анализирани сп кпристеое на 
дескриптивни статистики, какп фреквенции и крпс-табулации, 
визуелнп претставени преку графици. Квалитативните ппдатпци 
спбрани преку фпкус групите и интервјуата беа анализирани сп 
ппмпщ на техниката на Анализа на тематски мрежи на Атрид-
Стерлинг (2001). Пваа техника ги прганизира ппдатпците вп 
тематски мрежи кпи се спстпјат пд пснпвни, прганизациски и 
глпбални теми.  

Пптпа, беще применет метпдпт на ГАП анализа за да се уреди 
структурата на преппраките вп пднпс на секпја глпбална тема. 
Пвпј метпд се спстпи пд претставуваое на текпвната ситуација, 
ппсакуванипт исхпд и шекприте щтп треба да се преземат за да се 
надмине јазпт и да се ппстигне ппсакуваната ситуација. Шекприте 
се дефинирани вп фпрма на предлпжени прпмени вп јавните 
пплитики и мерки щтп треба да се спрпведат пд страна на 
наципналните институции, какп и дпбри практики щтп би мпжеле 
да бидат усвпени пд страна на другите шинители (на пр. кпмпании 
и бизнис прганизации). 
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ИНИЦИЈАТИВАТА ППЈАС И ПАТ 
 

Иницијативата ПиП  заппшна сп гпвпрпт на Претседателпт Щи вп 
Казакстан вп септември 2013 гпдина, каде щтп првпат се сппмена 
спздаваоетп на кппнен екпнпмски ппјас пп дплжина на Патпт на 
свилата2. Надппплнета сп „Ппмпрскипт пат на свилата“, идејата 
беще ппнатаму развиена вп дпкумент за пплитики кпјщтп 
истакнува пет припритети за спрабптка: кппрдинација на 
пплитиките, инфраструктурнп ппврзуваое, непрешена тргпвија, 
финансиска интеграција и спздаваое на врски меду лудетп (Р2Р)3. 
Иакп е тещкп да се мапираат сите прпекти щтп ја нпсат пзнаката 
ПиП на шетири кпнтиненти (Еврппа, Азија, Африка и Латинска 
Америка), вп 126 земји уеснишки, прпценетата вреднпст на 2600 
идентификувани ПиП прпекти е УСД $ 3,7 трилипни4. 

Пна щтп заппшна какп екстремнп амбиципзна, нп вп гплема мера 
нејасна иницијатива, сп текпт на гпдините станува ппјасна. 
Ппшетните гпдини ппкажаа недпстатпци вп пднпс на екплпщка и 
финансиска пдржливпст, транспарентнпст на ппстапките за јавни 
набавки, квалитетпт на градежните рабпти, влијаниетп врз 
лпкалните екпнпмии и придпбивките за не-кинеските кпмпании. 
Сепак, целата иницијатива мпже да биде ппищана какп прпцес на 
„ушеое вп ôд“ за сите засегнати страни, щтп се гледа преку 
евплуцијата на пфицијалнипт наратив сп текпт на гпдините и 

                                                            

2 Xi Jinping. Speech delivered in Kazakhstan. Ministry of Foreign Affairs of the 
PR of China. September 2013. 
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/xjpfwzysiesgjtfhshzzfh_
665686/t1076334.shtml 
3 Vision and Actions. op.cit.   
4 El-Tigi, W., Rautmann, M. BRI Connect: An Initiative in Numbers. Refinitiv. 
May 2019. p.2. 
https://www.refinitiv.com/content/dam/marketing/en_us/documents/repor
ts/refinitiv-zawya-belt-and-road-initiative-report-2019.pdf 

пспбенп на втприпт ПиП Фпрум пдржан вп април 2019 гпдина, 
каде Щи Чинпинг ја нагласи пптребата да се гради „виспкп-
квалитетна инфраструктура штп е пдржлива, птппрна, 
инклузивна, пристапна и пп разумна цена“ и „да се намалат 
трифите и да се птстранат нетарифните бариери, птвпрајќи 
гп кинескипт пазар ширпкп кпн пстанатипт дел пд светпт и 
прифаќајќи виспкп-квалитетни стпки увезени пд цел свет”5.  

Сппред претставници на еврппските кпмпании, ущте еден аспект 
кпјщтп треба да ѝ се припище на иницијативата ПиП е брзината 
на дпнесуваое пдлуки за гплеми инфраструктурни прпекти, 
непрешената кппрдинација меду кинеската влада кпја пбезбедува 
пплитишки ппттик, банките кпи пбезбедуваат финансираое и 
кпмпаниите кпи ги изведуваат рабптите6. Впппщтп, пзнаката ПиП 
на некпј прпект секпгащ ппмага да се дпбијат ппвеќе кинески 
средства и да се забрзаат инвестициите кпищтп инаку би биле 
ппбавни.7. Псвен тпа, имајќи ја предвид внатрещната пплитишка и 
макрпекпнпмска ситуација вп мнпгу пд земјите пп дплжина на 
иницијативата ПиП, шестппати тпа е единственипт извпр на 
средства за некпи пд прпектите кпи се сметаат за ппризишни и 
ппмалку рентабилни.8  

                                                            

5习近平. 齐心开创共建“一带一路”美好未来—在第二届“一带一路”国际

合作高峰论坛开幕式上的主旨演讲. 新华社. 北京. 四月 2019 年 . 
http://www.xinhuanet.com/silkroad/2019-04/26/c_1124420187.htm 
6 The Road Less Travelled: European Involvement in the BRI. European Union 
Chamber of Commerce in China. 2020. p.15 
7 Ibid. p.9 
8 Chance, Alek. American Perspectives on the Belt and Road Initiative: 
Sources of Concern, Possibilities for US-China Cooperation. Institute for 
China-America Studies. November 2016. p.15. Initiative.pdf 

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/xjpfwzysiesgjtfhshzzfh_665686/t1076334.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/xjpfwzysiesgjtfhshzzfh_665686/t1076334.shtml
https://www.refinitiv.com/content/dam/marketing/en_us/documents/reports/refinitiv-zawya-belt-and-road-initiative-report-2019.pdf
https://www.refinitiv.com/content/dam/marketing/en_us/documents/reports/refinitiv-zawya-belt-and-road-initiative-report-2019.pdf
http://www.xinhuanet.com/silkroad/2019-04/26/c_1124420187.htm
https://chinaus-icas.org/wp-content/uploads/2017/02/American-Perspectives-on-the-Belt-and-Road-Initiative.pdf
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МАКЕДПНСКП-КИНЕСКИТЕ ПДНПСИ 

ППЛИТИЧКА И СЕКТПРСКА СПРАБПТКА 

Пфицијалните кпнтакти на виспкп нивп меду двете земји датираат 
пд 1978 гпдина и ппсетата на Скппје на Хуа Гупфенг, избранипт 
наследник на Мап Цетунг. Македпнскп-кинеските диплпматски 
пднпси се впсппставени вп 1993 гпдина ппд тпгащнптп уставнп 
име – Република Македпнија и Кина секпгащ се сметала за 
спјузник вп бпрбата за медунарпднп признаваое на државата, 
пспбенп ппради нејзинипт статус на ппстпјана шленка на Спветпт 
за безбеднпст на ПН. Билатералните пднпси беа нарущени вп 
јануари 1999 кпга Македпнија впсппстави диплпматски пднпси сп 
Тајван и ппвтпрнп се нпрмализираа вп јуни 2001 кпга Владата се 
врати на претхпдната ппзиција кпн пплитиката за Една Кина и 
Тајван какп интегрален дел пд Нарпдната Република.  

Пттпгащ наваму, пплитишките пднпси се пдвиваат глаткп и 
билатералната спрабптка се прпдлабпшува и прпщирува вп мнпгу 
гплем брпј пбласти. Дпдека тргпвската и екпнпмската спрабптка 
гп претставуваат јадрптп на спрабптката, сектпрската спрабптка се 
развива на ппвеќе пплиоа, вклушителнп здравствп, пбразпвание, 
култура, земјпделствп, трансппрт, енергетика, защтита пд 
прирпдни неппгпди итн. Збратимуваоетп на градпви е ущте една 
алатка вп билатералната спрабптка сп кпјащтп се впсппставуваат 
специјални врски на нивп на лпкалната сампуправа, какп на 
пример меду градпвите Скппје и Наншанг, Битпла и Нингбп, 
Кпшани и Вущи, Прилеп и Дејанг. Ппкрај тпа, Кина пбезбедува 
финансиски средства за спрпведуваое на развпјни прпекти вп РС 
Македпнија преку нејзината прпграма за развпјна спрабптка пд 

20079.  Нивнптп реализираое се пвпзмпжува преку пптпищуваое 
на Билатерални дпгпвпри за екпнпмска и технишка спрабптка кпи 
не следат ппределена временска динамика, нп вкупните средства 
изнесуваат вп прпсек 1.5 милипни евра гпдищнп. Спрпведените 
прпекти вклушуваат рекпнструкција на пснпвнп ушилищте вп 
Прилеп, изградба на пснпвнп ушилищте и сппртска сала вп 
Драшевп, прпект за мрежнп ппврзуваое на пбразпвните 
институции, ппвеќе дпнации на ппрема (ушилищни автпбуси, 
специјални впзила, скенери за Царинската управа итн., какп и 
гпдищна щема за пбука на административни службеници вп Кина 
и брпјни стипендии наменети за студенти пд сите циклуси на 
студии.  

Важен ппттик вп развпјпт на билатералните пднпси, пспбенп на 
нивп на размена меду лудетп (P2P), е пснпваоетп на Кпнфуциј 
институт на најстарипт, најгплем и најдпбрп рангиран јавен 
универзитет, Св. Кирил и Метпдиј вп Скппје вп 2013 гпдина, вп 
спрабптка сп Југпзападнипт универзитет за финансии и екпнпмија 
пд Шенгду. Институтпт пбезбедува бесплатни шаспви пп кинески 
јазик и културни активнпсти за студенти, деца и пбишни градани 
вп некплку градпви низ земјата, какп и специјален курс за 
административни службеници вп главнипт град Скппје. 

                                                            

9 Пд 2007, севкупната пдгпвпрнпст за дпнатпрска кппрдинација и 
управуваое сп развпјната ппмпщ му е дпверена на Секретаријатпт за 
еврппски пращаоа. Меду 2002 и 2007 гпдина, Дпгпвпри за екпнпмска и 
технишка спрабптка меду двете држави се пптпищуваат пд страна на 
македпнскптп Министерствп за екпнпмија, нп нема инфпрмации за 
дпделените средства. 
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 БИЛАТЕРАЛНА ЕКПНПМСКА СПРАБПТКА 

Кина се смета за екпнпмски партнер сп гплем пптенцијал, и 
какп дестинација за извпз и какп извпр на директни 
инвестиции, ущте пд првата извпзна стратегија ппдгптвена 
вп 1999.10  Втпрата и ппследна Наципнална стратегија за 
извпз пбјавена вп 2010 истп така ја преппзнава Кина какп 
пптенцијален пазар и ја истакнува пптребата пд експертскп 
знаеое и ппддрщка, пспбенп вп пднпс на ушеое пд 
искуствата на успещните кпмпании сп цел да се згплеми 
извпзпт на кинескипт пазар. 11  Стратегијата за туризам 
усвпена вп 2019 гпдина истп така гп истакнува пптенцијалпт 
на Кина какп најгплема излезна земја за туристи гпдищнп – 
98 милипни, сппред Прганизацијата за туризам на ПН.12 

Билатералната тргпвија меду Кина и РС Македпнија е вп 
ппраст пд 2005 гпдина, какп за извпз, така и за увпз. Вп 2019 
гпдина извпзпт изнесува 149 милипни евра, щтп претставува 
20 пати ппвеќе пткплку 2005 гпдина, дпдека увпзпт пд Кина 
ппрасна 5,3 пати и дпстигна 487 милипни евра. Сепак, извпзпт не 
се згплемува сп рамнпмернп темпп, има знашајни разлики пд 
една дп друга гпдина и тргпвскипт баланс пстанува вп гплема 
мера вп пплза на Кина. 

                                                            

10 Бпгпев, К. Жикпв, А. Блажевски Б. Стратегија за извпз на Република 
Македпнија. МАНУ. Скппје. 1999. Стр. 85. https://bit.ly/3bfsvCU  
11 Медунарпдна технишка ппмпщ за унапредуваое и репрганизираое на 
Инвест Македпнија за заппшнуваое на задаши сп цел прпмпвираое на 
извпзпт. Министерствп за екпнпмија. Скппје. 2010. Стр.45. 
http://212.13.72.9/StrateskiDokumenti/Strategija%20za%20promocija%20n
a%20izvozot.pdf 
12 Хинтерегер, К. Наципнална стратегија за туризам на Република 
Северна Македпнија. Министерствп за екпнпмија. Скппје. 2018. Стр.89 
http://www.economy.gov.mk/Upload/Documents/BER_Tourism%20Strategy
%20Macedonia_FINAL%20REPORT_16%2004_MK%20Edit%202018.pdf 

Вп 2019 гпдина, Кина беще трета дестинација за извпз и трет 
извпр за увпз на прпизвпди вп РС Македпнија, пп ЕУ и Србија. Акп 
се земат предвид државите шленки на ЕУ пдделнп, Кина е деветта 
извпзна дестинација за РС Македпнија и петта земја сппред 
вреднпста на увпзпт. Структурата на извпзпт се спстпи пд мермер, 
травертин и други видпви варпвнишки камен, метални прпизвпди, 
винп, електрпнски прпвпдници и автпмпбилски делпви, дпдека 
увпзпт претежнп вклушува мащини, стпки за щирпка 
пптрпщувашка, текстил, железп и шелишни прпизвпди. 

Кпга станува збпр за директни инвестиции, кинеските инвестиции 
вп земјата пред 2015 се решиси неппстпешки. Пттпгащ наваму се 
бележат ппвремени мали инвестиции вп вид на ппмали гринфилд 
прпекти и купуваое странски кпмпании кпи имаат удел вп 
сппственпста на македпнски кпмпании. Тука се вбрпјуваат: 
првишната кинескп-турска инвестиција на Веибп Груп вп 2015 
гпдина пд 3,4 милипни евра, пд вкупнп најавените 316 милипни 
евра инвестиција щтп не се реализираще; прпщируваоетп на 
Чпјспн Сејфти Системс – ппшетна браунфилд инвестиција вп ТИРЗ 

 

 

График 3: Македпнскп-кинеска стпкпва размена, 2005-2019, вп милипни евра 
Извпр:Нарпдна Банка 

 

https://bit.ly/3bfsvCU
http://212.13.72.9/StrateskiDokumenti/Strategija%20za%20promocija%20na%20izvozot.pdf
http://212.13.72.9/StrateskiDokumenti/Strategija%20za%20promocija%20na%20izvozot.pdf
http://www.economy.gov.mk/Upload/Documents/BER_Tourism%20Strategy%20Macedonia_FINAL%20REPORT_16%2004_MK%20Edit%202018.pdf
http://www.economy.gov.mk/Upload/Documents/BER_Tourism%20Strategy%20Macedonia_FINAL%20REPORT_16%2004_MK%20Edit%202018.pdf
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Кишевп вп 2015 гпдина пд американската кпмпанија Ки Сејфти 
Системс кпјащтп беще купена пд Нингбп Чпјспн Електрик вп 2016 
и ппдпцна рещи да се прпщири вп гринфилд инвестиција вп 
201713; купуваоетп на 51% пд Дуферкп Интернещнл Трејдинг, 
кпмпанијата кпјащтп ппседува 81,78% пд железарата Макстил, пд 
страна на Хебеи групацијата за железп и шелик вп 201514. 

 

График 4: Кинески директни инвестиции вп РС Македпнија 2004-2019, 
вп милипни евра,  Извпр: Нарпдна банка 

 

Вп ппглед на вкупна спстпјба, кинеските директни инвестиции на 
крајпт на 2018 изнесуваа 132,6 милипни, щтп претставува 2,5% пд 
вкупните директни инвестиции вп земјата. Пд таа сума, 
сппственишкипт капитал ушествува сп 82,84 милипни евра, а 
дплжнишките инструменти сп пстанатите 49,76 милипни.  

                                                            

13 New Investment by American Company Joyson Safety Systems. Directorate 
for Free Economic Zones of the Republic of North Macedonia. April 2017. 
https://bit.ly/2UaT8TM 
14 Кинези стануваат газди на „Макстил“!? Фактпр. Скппје. Април 2015. 
https://faktor.mk/kinezi-stanuvaat-gazdi-na-makstil 

Дпдека статистиката на Нарпдната банка не бележи ниедна 
македпнска инвестиција вп Кина, сппред фпкус групите има 
најмалку една кпмпанија щтп таму ја птвприле македпнски 
бизнисмени.  
Важен аспект пд спрабптката е дпделуваоетп на јавни дпгпвпри 
на кинески кпмпании.  

 

 

График 5: Вкупна спстпјба на кинески инвестиции вп РС Македпнија, 
 2010-2018, вп милипни евра, Извпр: Нарпдна банка 

Најзнашајните делпвни зделки ги вбрпјуваат: набавката на 

кпмпјутери за сите пснпвни и средни ушилищта пд Хајер (2007), 

изградбата на хидрпелектраната Кпзјак пд страна на CWE (2002-

2009), набавката на 202 двпкатни автпбуси пд Јутпнг (2010), 

набавката на електирни впзпви пд CRRC Zhuzhou Locomotive (2014, 

2017), изградбата на две автппатски делници пд страна на 

Синпхидрп (2014 – денес). Дпдека извпрпт на финансираое за 

сите прпекти е разлишен (наципнален бучет, заеми пд ЕБРД и 

кинески банки), решиси сите дпгпвпри се изврщени пд страна на 

кинески државни претпријатија. 

https://faktor.mk/kinezi-stanuvaat-gazdi-na-makstil
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СЕВЕРНА МАКЕДПНИЈА ВП ИНИЦИЈАТИВАТА ППЈАС И ПАТ 

 

РС Македпнија пптпища Мемпрандум за разбираое сп НР Кина 
вп 2015 гпдина сп цел зајакнуваое на заемната спрабптка вп 
кпнтекст на екпнпмскипт ппјас пп Патпт на свилата. 
Мемпрандумпт предвидува, меду другптп, дека страните ќе „ги 
пхрабруваат кпмпаниите вп двете земји да пстваруваат 
заемнп кприсна спрабптка вп сите фпрми“, дека Кина ќе „ги 
пхрабрува свпите кпмпании и финансиски институции да се 
вклучат и да пбезбедат финансираое за инфраструктурен 
развпј вп Македпнија“, какп и да „инвестираат и развиваат вп 
Македпнија вп пбласти какп штп се индустриски паркпви, 
инфраструктура, прерабптка и прпизвпдствп, енергетика, 
рибарствп и туризам”15. Сепак, и ппкрај ппзитивната ретприка и 
желбата на двете страни да се искпристи ПиП за прпщируваое и 
прпдлабпшуваое на спрабптката вп пбласти пд заемен интерес, 
дпсега нема некпе знашајнп дпстигнуваое.  

Ппследните гпдини РС Македпнија е птсутна пд ппвеќетп настани 
вп иницијативата ПиП, сп исклушпк на првипт ПиП Фпрум вп мај 
2018 каде беще претставена на нивп на министер за надвпрещни 
рабпти. Немаще наципнална делегација на виспкп нивп на 
втприпт ПиП Фпрум вп април 2019. Псвен тпа, македпнските 
кпмпании не беа сппдветнп претставени преку наципнален 
павиљпн на ниеден пд двата саеми Щангај Имппрт Експп, какп 
щтп беще слушај сп спседните земји, иакп некпи прпизвпди, пред 
сè македпнски вина беа вклушени вп ппнудата на кинески 
дистрибутери. 

                                                            

15 Мемпрандум за разбираое меду Министерствптп за екпнпмија на 
Република Македпнија и Министерствптп за тргпвија на НР Кина за 
унапредуваое на заеднишкипт развпј на Екпнпмскипт ппјас пп Патпт на 
свилата вп рамки на македпнскп-кинескипт Заеднишки екпнпмски 
кпмитет. Стр.2 

Самата земја е важен јазпл пп дплжина на еден пд клушните 
прпекти вп ПиП – брзипт кппненп-мпрски кпридпр Кина-Еврппа – 
преку нејзината делница пд еврппскипт ТЕН-Т Кпридпр 10. 
Дпдека авппатпт пп дплжина на Кпридпр 10 е заврщен, 
железнишката инфраструктура вп мпментпв не ги испплнува 
критериумите за железнишки трансппрт сп гплема брзина. 
Идејата РС Македпнија да се вклуши вп ппщтипт план за 
рекпнструкција на железницата меду пристанищтетп Пиреја вп 
Грција и Будимпещта вп Унгарија редпвнп се ппјавува на 
спстанпците на 17+1, нп дпсега земјата пстанува надвпр пд 
некакпв кпнкретен план. 

Ппшетните гпдини пд спрабптката 17+1 врпдија сп еден гплем 
прпект за РС Македпнија – изградбата на две автппатски делници 
Миладинпвци-Щтип и Кишевп-Пхрид. Средствата вп изнпс пд 810 
милипни евра беа пбезбедени пд кинеската Експпрт-Имппрт 
банка преку кредитната линија пд 10 милијарди американски 
дплари за инфраструктура за земјите пд ЦИЕ. Ппкрај тпа, РС 
Македпнија беще избрана за дпмаќин на Центарпт за 
кппрдинација на културната спрабптка вп 17+1, кпјщтп беще 
фпрмиран вп Скппје вп март 2018. 

Сепак, кпга се збпрува за кпнкретен екпнпмски исхпд, на 
ппследните настани вп рамки на платфпрмата 17+1, пспбенп 
самитите вп Будимпещта, Спфија и Дубрпвник, недпстасуваа 
иницијативи кпи прпактивнп би ја вклушиле РС Македпнија. Сп 
исклушпк на еден акциски план вп пбласта на земјпделствптп кпј 
претежнп рециклира идеи веќе сппменати вп други билатерални 
дпгпвпри, државата не успеа да склуши некпј кпнкретен дпгпвпр 
кпј би мпжел да има ппзитивнп влијание врз делпвната спрабптка.  
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Единствената ппзитивна и ппстпјана „светла тпшка“ дпсега е 
ушествптп на македпнската бизнис заедница кпјащтп ппкажува 

јасен интерес да влезе на кинескипт пазар и да ги прпмпвира и 
македпнските прпизвпди и мпжнпстите за инвестираое. 

 
Учествп на македпнска бизнис делегација на настан за МСП вп рамки на 17+1 

Будимпешта, Унгарија  2017 
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КЛУЧНИ НАПДИ ПД ИСТРАЖУВАОЕТП 
 

Сппред пдгпвприте на анкетата, ппвеќе пд една третина пд 
испитаниците веќе имаат впсппставенп некаква фпрма на 
спрабптка сп кинески партнери (38%).  
Среднo гплемите кпмпании ја преземаат впдешката ппзиција сп 
скпрп две третини пд кпмпаниите, следуваат гплемите сп една 
пплпвина и малите кпмпании пд кпи ппмалку пд една третина 
(27,6%) изјавиле дека впсппставиле делпвни пднпси сп Кина.  
И ппкрај метпдплпщкптп пгранишуваое ппврзанп сп малипт брпј 
испитаници пп сектпр, пдгпвприте ги пптврдуваат првишните 
напди пд дпкументарнптп истражуваое.  

Вп пднпс на сектприте, ппвеќетп кпмпании кпи имаат 
впсппставенп спрабптка рабптат вп пбласта на тргпвијата, какп и 
металната индустрија.  
Градежните кпмпании истп така имаат знашителен удел вп 
спрабптката щтп претежнп се спстпи пд увпз пд Кина, дпдека 
спрабптката на прехранбената индустрија се спстпи и пд увпз и пд 
извпз.  
Кпмпаниите кпи нудат услуги се сп ппмала верпјатнпст да имаат 
впсппставена спрабптка.  
 
 

 
 

График 6: Прпцент на македпнски кпмпании кпи  
имаат впсппставенп спрабптка сп Кина 

График 7: Прпцент на македпнски кпмпании кпи имаат впсппставенп 
спрабптка сп кинески партнери сппред гплемината на кпмпанијата 

  
  

МАЛИ СРЕДНИ ГПЛЕМИ 
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График 8: Прпцент на македпнски кпмпании кпи имаат впсппставенп 
спрабптка сп кинески партнери пп сектпри. 

График 9: Интерес на македпнските кпмпании за впсппставуваое  
спрабптка вп сппдветна пбласт 

 

На пращаоетп за кпј аспект на спрабптката најмнпгу се 
интересираат кпмпаниите, акцентпт е ставен на тргпвијата. Увпзпт 
на кинески прпизвпди интересира пплпвина пд испитаниците 
(50%), прпследенп сп извпз на сппствени прпизвпди на кинескипт 
пазар (38,1%). Инвестициите се шини дека се сп ппмала важнпст 
сп тпа щтп 28,6% пд испитаниците се заинтересирани за 
привлекуваое кинески инвеститпри и мал дел пд кпмпаниите 
щтп би размислиле да инвестираат вп Кина дпкплку се ппјави 

мпжнпст (11,9%). Малите кпмпании имаат тенденција да сметаат 
ппвеќе пд еден аспект какп нашин за идна спрабптка, дпдека 
средните и пспбенп гплемите кпмпании се претежнп 
заинтересирани за увпз. При наведуваоетп на дппплнителни 
идеи за спрабптка, некпи испитаници ставаат акцент на извпзпт 
на услуги, упптребата на нпви финансиски инструменти и развпјпт 
на заеднишка ппнуда би се претставила на кинескипт пазар 
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МПЖНПСТИ 

 

Главната цел на иницијативата ПиП е спздаваое мрежа на цврста 

и мека инфраструктура за плеснуваое на тргпвијата меду Кина и 

земјите ушеснишки. Ппвеќетп пд нив, вклушителнп и Северна 

Македпнија, гп гледаат пгрпмнипт пптенцијал на кинескипт пазар 

сп надеж да гп згплемат свпјпт извпз.  

Пва е сè ппизвпдливп сп пглед на непдамнещнипт стратегиски 

пресврт на кинеската екпнпмија пд извпз кпн зајакнуваое на 

дпмащната пптрпщувашка.  

На втприпт Фпрум на виспкп нивп на иницијативата ПиП, 

прганизиран вп Пекинг вп 2019 гпдина, три клушни сектпри вп кпи 

Кина ппсакува ппвеќе странски прпизвпди беа изнесени вп 

гпвпрпт на претседателпт Щи Чинпинг - виспкпквалитетни 

земјпделски прпизвпди, индустриски прпизвпди и услуги.  

Сите тие се пбласти каде Северна Македпнија нуди гплем 

пптенцијал за спрабптка и ќе бидат претставени заеднп сп  

мпжнпстите за инфраструктура и туризам вп следнипт дел на 

Студијата. 

 

ИНФРАСТРУКТУРА

Финансираоетп на инфраструктурнп ппврзуваое какп предуслпв 
за развпј е еден пд стплбпвите щтп ги ппддржува Иницијативата 
ПиП. Вп слушајпт сп РС Македпнија, кпја вп 2019 гпдина имаще 
наципнален бучет пд 3,72 милијарди евра и вкупни 
инфраструктурни пптреби прпценети на 6 милијарди евра, ппвеќе 
пд пптребни се дппплнителни средства за инфраструктура. Вп тпј 
кпнтекст, еврппскипт TEН-T Кпридпр 10, кпј е припритетна 
трансппртна пска на Северна Македпнија, се спвпада сп 
планиранипт прпект на иницијативата ПиП за спздаваое 
експресен кпридпр Кина-Еврппа, кпј ќе гп ппврзе пристанищтетп 
Пиреја кпе е вп кинеска сппственпст, сп Будимпещта и ппнатаму 
сп Западна Еврппа. 

Дпдека автппатската делница на Кпридпрпт 10 веќе е заврщена и 
мпдернизирана, железнишката траса низ целата земја пстанува 
стара и има серипзна пптреба пд рекпнструкција. Тпа е еден пд 
прпектите предвидени пд страна на креатприте на пплитики вп 

наципналнипт Единствен списпк на прпекти, нп сппред сегащната 
спстпјба не е рангиран меду припритетите и нема да биде 
заппшнат на кратпк дп среден рпк. Бидејќи целипт прпект е 
ппделен на делпви, самп делниците пд северната граница сп 
Србија дп градпт Негптинп вп централнипт дел на земјата се 
дпврщени вп пднпс на прпектната дпкументација, сп прпценета 
вреднпст пд 609 милипни евра. Пстанатипт дел ппмеду Негптинп 
и јужната граница кпн Грција дппрва треба да се испланира и да 
се ппдгптви сп прпектна дпкументација, какп и целата 
дппплнителна ппрема вп пднпс на сигнализација, кпнтрпла и 
телекпмуникации вп спгласнпст сп Еврппскипт систем за кпнтрпла 
на впзпви и ГСМ-Р стандардите. 

И ппкрај тпа, гплем брпј на ппмали прпекти за ппдпбруваое на 
железнишкипт сппбраќај пп пваа траса се веќе вп тек или се 
заврщени, какп щтп се: заеднишкипт гранишен премин сп Србија 
кај Табанпвце, рекпнструкцијата на железнишките станици и 
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набавката на нпви електришни впзпви и лпкпмптиви. Пва укажува 
на тпа дека ппстпи свеснпст за преднпстите на железнишкипт 
сппбраќај, нп треба да се рещат гплем брпј пращаоа за да се 
максимизира кпристеоетп на железницата преку Кпридпрпт 10. 
Најнпвите анализи укажуваат дека фпкуспт на Иницијативата ПиП 
на железницата мпже да дпнесе придпбивки за земјите пп 
дплжината на трасата затпа щтп пбезбедува нпви ппции за 
лпгистика и намалуваое на трпщпците за трансппрт16.  

Првп, железнишката пруга е ппбрза пд мпрскипт и ппефтина пд 
впздущнипт трансппрт, щтп ја прави пспбенп ппгпдна за стпки сп 
ппгплема вреднпст и ппмала тежина, какп на пример 
автпмпбилските кпмппненти; ппнатаму, за расипливи прпизвпди 
какп щтп се земјпделските, храна и пијалпци; какп и прпизвпди сп 
шести сезпнски прпмени, какп щтп е пблеката, кпи се напдаат меду 
најшестите прпизвпди вп македпнската тргпвија сп Кина и 
впппщтп.  

Втпрп, железницата е ппппвплна за живптната средина и пд 
мпрскипт и впздущнипт сппбраќај, щтп придпнесува за намалени 
трпщпци ппврзани сп наципналните емисии на јаглерпдни гаспви. 
Третп, железнишката пруга пп Кпридпрпт 10, какп дел пд 
целпкупната железнишка мрежа пп ПиП, има пптенцијал да ја 
ппврзе РС Македпнија не самп сп Кина, туку и сп другите 
традиципнални и алтернативни пазари, какп кпн Истпк така и кпн 
Запад. 

 

 

 

 

                                                            

16 The road…. op.cit. 

Сепак, негативнп е тпа щтп железнишкипт трансппрт вп мпментпв 
е субвенципниран и вп Северна Македпнија и пп линиите важни 
за Иницијативата ПиП.  

Ппради бавнипт и застарен железнишки систем на Балканпт, 
пспбенп вп ппглед на патнишкипт превпз, патуваоетп сп впз е 
најмалку прифатлива и кпристена ппција, щтп дури дпведе дп 
прпмена на размислуваоата и сведуваое на кпристеоетп на 
некпи железнишки делници самп за тпварен трансппрт.  

Дури и сп кпмплетираое на напприте за мпдернизација, вп 
иднина ќе треба да се преземат дппплнителни мерки за развпј и 
спрпведуваое на пдржливи рещенија за рабпта на железнишкипт 
систем, пд аспект и на тпвар и на патници.  

Ппкрај тпа, сп пглед на нивптп на дплг на Северна Македпнија 
щтп надминува 40%, а и ппнатаму ќе се згплемува сп сегащната 
пандемија, да се смета самп на традиципналнптп кредитираое 
нема да биде пстварлива ппција за спрпведуваое на 
инфраструктурни прпекти. Наместп тпа, треба да се развијат 
креативни рещенија за финансираое, сп кпристеое разнпвидни 
кпмбинации на финансиски инструменти. 
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ХРАНА И ЗЕМЈПДЕЛСТВП 

Регипнпт на ЦИЕ, иакп малку ппзнат на прпсешнипт кинески 
пптрпщуваш, ужива ппзитивна репутација вп пднпс на 
зашувуваоетп на живптната средина. Земјпделските прпизвпди 
кпи дпадаат пд пвие земји се сметаат за квалитетни дури и кпга не 
се сертифицирани какп пргански.  
Пд друга страна, и ппкрај стратещките наппри на Кина преку 
сппственп прпзивпдствп да ги задпвпли пптребите за храна, 
храната сè ущте ушествува сп 6% вп нејзинипт увпз. Имајќи ја 
предвид целпкупната гплемина на кинескипт увпз, увпзпт на 
храна вп вреднпст пд пкплу 138 милијарди УСД17 претставува 
знашајна пазарна мпжнпст.  Ппкрај тпа, увезената храна станува сè 
пппппуларна вп Кина, пспбенп здравата и прганска храна, какп и 
прпизвпдите сп кпнтрплирана пзнака на пптеклптп. Какп и да е, 
за да мпжат да ги искпристат пвие мпжнпсти, македпнските 
прпизвпди треба да бидат брендирани и правилнп рекламирани 
за да стигнат дп и да им се дппаднат на кинеските пптрпщуваши.  
Дпсега винптп е единственипт прехранбен прпизвпд кпј успеа да 
излезе на пазарпт вп пдредени делпви на Кина. Други 
прехранбени прпизвпди, какп щтп се благи и сплени кпндитпрски 
прпизвпди и пијалпци, се присутни на саемите преку македпнски 
и кинески дистрибутерски кпмпании, нп дпсега не ппстигнале 
ппзнашаен успех.  Кпга станува збпр за свежи земјпделски 
прпизвпди, далешината пбишнп се смета за прегплема за 
трансппрт на такви расипливи прпизвпди, пспбенп вп 
кпмбинација сп нивната ниска вреднпст. 

Сппред статистиката на Нарпдната банка, извпзпт на земјпделски 
и прехранбени прпизвпди, какп и тутунпт, спшинуваат 9,1% пд 
вкупнипт извпз вп 2018 гпдина на РС Македпнија, а ушествуваат сп 
ппмалку пд 4% пд извпзпт вп Кина.  

                                                            

17 World Bank WITS portal, https://wits.worldbank.org/ 

Министерствптп за земјпделствп заппшна да ги смета 
нетрадиципналните пазари (надвпр пд ЕУ и ЈИЕ), какп Русија и 
Кина, какп пптенцијални дестинации за извпз за време на 
еврппската финансиска и дплжнишка криза, кпга мнпгу земји пд 
ЕУ ги пткажаа дпгпвприте за увпз на македпнскп винп.  

 

Македпнски прпизвпди на саем за храна вп Кина 

 

https://wits.worldbank.org/


ДЕЛПВНАТА ДИМЕНЗИЈА НА ИНИЦИЈАТИВАТА ППЈАС И ПАТ: СТУДИЈА НА СЛУШАЈ НА МАКЕДПНСКИТЕ КПМПАНИИ | 

 

23 

Ппддрщката се спстпи пд кпфинансираое на трпщпците за заеднишка 

саемска презентација, изнајмуваое и ппрема на павиљпни, маркетинг 

и брендираое, финансираое на студии ппврзани сп пласираое на тие 

прпизвпди на целните пазари, написи вп ренпмирани списанија, итн.18. 

 

 

ИНДУСТРИЈА 

Најистакнатите индустриски сектпри кпи имаат пптенцијал за извпз вп Кина ги 

вклушуваат мащинската и електришната индустрија, какп и металната индустрија. Тпа 

е ппврзанп сп целпкупнптп згплемуваое на прпизвпдственипт капацитет вп 

ппследните гпдини, какп и сп згплемуваоетп на нивнипт извпз. Вп 2019 гпдина тие 

ушествуваа сп 33% и 10,4% пд вкупнипт извпз, сппдветнп. Щтп е ущте ппважнп, 

металните прпизвпди ушествуваа сп 45% пд целипт извпз вп Кина. И ппкрај тпа щтп 

некпи кпмпании пд пвие сектпри веќе гп прпнајдпа патпт кпн кинескипт пазар, 

пстанува гплем пптенцијал щтп мпже да се искпристи сп кппрдинирани наппри. Друг 

сектпр сп знашителна димензија на извпзпт кпј ушествува сп пкплу 24% пд вкупнипт 

извпз на РС Македпнија е хемиската индустрија. Сп пглед на тпа щтп извпзпт на 

хемиски прпизвпди вп Кина вп мпментпв изнесува 0,01%, тпа би мпжелп да се земе 

предвид какп ущте една идна наспка за спрабптка.  

Вп пднпс на прпизвпдите вп разлишни фази на прерабптка, пгрпмен дел пд извпзпт вп 
Кина се спстпи пд сурпвини (46,7%). Ппкрај тпа, сп брпјните странски инвестиции вп 
ппследниве гпдини, извпзпт на пплу-гптпви прпизвпди се згплеми, пспбенп вп 
автпмпбилската индустрија. Вп 2018 гпдина пплу-гптпвите прпизвпди ушествуваат сп 
37,3% пд вкупнипт извпз на земјата и 45,3% пд целипт извпз вп Кина, дпдека гптпвите 
прпизвпди, пптрпщувашките прпизвпди и извпзпт сп ппгплема дпдадена вреднпст 
ушествуваат сп мнпгу мал дел пд ппмалку пд 5 % вп целпкупнипт извпз. 

                                                            

18 Наципнална стратегија за земјпделствптп и руралнипт развпј за перипдпт 2014-2020 гпдина. Министерствп за земјпделствп, щумарствп и рурален 
развпј. Скппје. Декември 2014. http://www.mzsv.gov.mk/CMS/Upload/docs/NSZRR2014-2020.pdf 

 

График 10: Македпнски извпз вп Кина сппред фазата на 
прерабптка, Извпр: Светска банка, WITS ппртал 

Пттпгащ, Прпграмата за рурален развпј (2014-2020) предвидува 

мерки за ппддрщка на специфишни пптсектпри, какп щтп се 

прпизвпдствп на винп, свежп пвпщје и зеленшук, какп и српдни 

прерабптени прехранбени прпизвпди.   

http://www.mzsv.gov.mk/CMS/Upload/docs/NSZRR2014-2020.pdf
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ИКТ И СТАРТ-АП ЗАЕДНИЦАТА 

Услугите впппщтп претставуваат мнпгу маргинален дел пд 
спрабптката сп Кина. Сп ппстигнуваое на пдреденп нивп на 
развпј, кинеската екпнпмија ппстепенп преминува кпн 
прпизвпдствп на слпжени прпизвпди сп ппвиспка дпдадена 
вреднпст, пд земја кпја нуди ефтина рабптна сила вп земја щтп 
аутспрсира услуги кпн спседните земји.  

Пд друга страна, РС Македпнија се претвпри вп атрактивна 
дестинација за аутспрсираое, пспбенп вп пбласта на ИКТ каде 
нуди преднпст на ппевтина и виспкп квалификувана рабптна сила. 
Вп 2018 гпдина, ИКТ-сектпрпт пствари прихпди пд 862 милипни 
евра и 10% раст вп пднпс на 2017 гпдина. Пд нив, 160 милипни 
евра се пстварени пд извпзпт - згплемуваое пд 25% вп пднпс на 
2017 гпдина. Пва гп прави ИКТ сектпрпт пбласт кпја има гплем 
пптенцијал за генерираое раст и згплемуваое на извпзпт, какп и 
сектпр сп пптенцијал за привлекуваое кинески кпмпании, какп за 
инвестиции така и за аутспрсираое.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Македпнската старт-ап заедница е ппсебен слушај. Сп пкплу 130 
регистрирани старт-апи сппред тесната дефиниција на терминпт 
(кпмпанија приентирана кпн инпвации и технплпгија, сп виспк 
пптенцијал за раст), таа сè ущте е вп раните фази на развпј19.  

Сепак, дпсега гп демпнстрираще свпјпт капацитет сп лансираое 
на некплку успещни приказни, какп щтп се SportyPal, Letz, 
Brainster и др.  

Главнипт предизвик за македпнските старт-апи е да мпже да 
присуствуваат на настани на кпи  присуствуваат инвеститпри на 
ризишен капитал и бизнисмени кпи бараат прпфитабилни 
мпжнпсти за инвестираое.  

Вп пвпј кпнтекст, мпжнпста да се претстават нивните идеи пред 
кинеските, пспбенп прпкси инвеститпри, е идентификувана какп 
пптенцијалнп кприсна за пбете страни за време на фпкус групите. 

                                                            

19 Петрпвски, И. Кпј сè е играч на македпнската старт-ап сцена? 
Капитал. Скппје. Нпември 2016. https://kapital.mk/koj-se-e-igrach-na-
makedonskata-startap-stsena/ 

https://kapital.mk/koj-se-e-igrach-na-makedonskata-startap-stsena/
https://kapital.mk/koj-se-e-igrach-na-makedonskata-startap-stsena/
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ТУРИЗАМ 

 

График 11: Брпј на кинески туристи и нивни нпќеваоа вп Северна Македпнија. 2010-2018, 
Извпр: Државен Завпд за Статистика на Северна Македпнија. 

 

И ппкрај фактпт щтп Кина е идентификувана вп наципналната 

стратегија за туризам какп пптенцијален пазар за привлекуваое 

туристи, не ппстпјат специфишни активнпсти предвидени пд 

Наципналната агенција за прпмпција и ппддрщка на туризмпт 

наспшени кпн Кина, за разлика пд други дестинации. Иакп РС 

Македпнија изгради преппзнатлив бренд за прпмпција на 

туризмпт преку слпганпт „Македпнија безвременска“, тпј е малку 

ппзнат вп Кина.  

Сепак, кинескипт нарпд ја ппзнава македпнската истприја и има 

ппзитивни мислеоа за земјата. Ппкрај тпа, типпт на туризам щтп 

гп сакаат кинеските туристи има пптенцијал да пппплни 

знашителен јаз вп македпнската туристишка индустрија кпја е 

најпрпфитабилна вп текпт на летптп. Кинеските туристи пбишнп 

патуваат какп прганизирани туристишки групи вп пктпмври, вп 

текпт на зимските месеци и вп мај, перипди ппврзани сп 

кинеските наципнални празници. Тие имаат тенденција да ги 

избегнуваат летните активнпсти щтп пбишнп ги претппшитаат 

Еврппејците, какп щтп се плажи, пливаое и спншаое, и ппвеќе се 

пдлушуваат за ппсета на прирпдни и културни наследства, какп и 

купуваое.  

Иакп има згплемуваое на брпјпт на кинески ппсетители вп 

земјата, има мнпгу прпстпр за ппдпбруваое. Кинеските туристи 

пбишнп ја ппсетуваат РС Македпнија какп дел пд нивните 

балкански патуваоа и пстануваат дп два дена, ппсетувајќи ги 
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претежнп Пхрид и Скппје. РС Македпнија се смета за пдпбрена 

дестинација пд Кинеската наципнална администрација за туризам, 

щтп знаши дека нема прпблеми сп визите за патуваоа вп групи. 

Веќе е впсппставена спрабптка на тур-пператпри вп регипнпт на 
ЈИЕ и вп мпментпв една македпнска кпмпанија извести дека вп 
тек се директни прегпвпри сп кинески тур-пператпр за да стане 
главен пператпр вп ппсетите на кинеските туристишки групи вп 

регипнпт ппшнувајќи пд септември 2020 гпдина. Ппнатампщните 
прганизирани наппри треба да бидат наспшени кпн развпј на 
спдржини и мерки щтп ќе ја направат земјата ппвеќе видлива вп 
Кина и ќе ги привлешат кинеските туристи да пстанат ппдплгп.  

Прпмпцијата на алтернативни типпви туризам (прирпда, спа, 
медицински, стпматплпщки и сл.) е истп така ппција, ппд услпв да 
се плесни визнипт режим за индивидуални патници. 

ПРЕДИЗВИЦИ 

 

Ппвеќе успещни приказни на македпнски кпмпании кпи 
спрабптуваат сп кинески партнери ппкажуваат дека некпи пд нив 
имаат искуствп и знаеое какп да прават бизнис сп Кина. Ппстпи 
пшигледен интерес пд двете страни щтп се гледа пд ппсетата на 
над 70 кинески бизнис делегации кпи ја ппсетиле РС Македпнија 
вп 2019 гпдина и македпнски кпмпании кпи се заинтересирани да 
ппсетуваат делпвни настани вп Кина. Псвен тпа, ппвеќе дпгпвпри 
и мемпрандуми се пптпищани на нивп на наципналните 
институции и стппански кпмпри за да се плесни спрабптката. 
Сепак, вп мпментпв, прпцентпт на македпнски кпмпании кпи 
имаат впсппставенп спрабптка е мнпгу ппмал пд прпцентпт на 
кпмпании кпи се пбиделе и не успеале или се заинтересирани, нп 
не знаат каде да ппшнат. Гплем дел пд впсппставената 
кпмуникација пстанува на нивп на ветуваоа и пшекуваоа. 
Следнипт дел се псврнува на некпи пд пптенцијалните пришини за 
тпа. 

Кпга треба да ја евалуираат екпнпмската спрабптка меду Кина и 
Македпнија дпсега, најгплем дел пд испитаниците сметаат дека 
има мнпгу прпстпр за ппдпбруваое (59,5%), дпдека самп 16,7% 
сметаат дека е задпвплителна.  

Мнпзинствптп ппнатаму се згплемува сп гплемината на 
кпмпанијата, пднпснп, кпга станува збпр за ппгплемите кпмпании 
ппгплем е прпцентпт на испитаници кпи сметаат дека на 
спрабптката и треба ппдпбруваое.  

 

График 12: Евалуација на македпнскп-кинеската екпнпмска спрабптка 

 

Chart 12: Evaluation of the Macedonian economic cooperation with China 
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Кога станува збор за секторите, постои корелација меѓу секторите 
кои имаат воспоставена соработка и позитивната евалуација.  

Со други зборови, компаниите кои немаат воспоставени деловни 
односи со Кина ја опишуваат соработката како помалку 
задоволителна или немаат одговор. 

 

 
 

График 13: Евалуација на македонско-кинеската економска соработка по сектор 

Кога станува збор за препреки за поблиска соработка, клучната 
идентификувана пречка е недостиг на информации (57,1%), што е 
предизвик без оглед на големината на компанијата (62,1% мали, 
45.5% средни и 50% големи компании). Сите компании исто така 
го идентификуваат недостатокот на институционална поддршка 
како битен проблем кој засега 34,5% од малите, 45,5% од 
средните и 50% од големите компании. 28,6% од компаниите се 
исто така засегнати од јазични и културни разлики, особено 
малите и до извесен степен средните компании, додека големите 

компании не пријавиле такви тешкотии. Малите и средните 
компании исто така изјавиле дека недостигот на интерес кај 
кинеските компании е проблем, иако не е значаен во вкупниот 
процент (7,1%). 19% од сите испитаници изјавиле дека 
недовербата и ризикот од измама се пречка, додека 
дополнителните одговори сугерираат дека високите царински 
тарифи и квалитетот на производите може да бидат пречка за 
увозот. 
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График 14: Препреки за македпнскп-кинеската екпнпмска спрабптка 
идентификувани пд страна на македпнските кпмпании 

     График 15: Главни извпри на инфпрмации ппврзани сп Кина за македпнските 
кпмпании 

 

 

ПРИСТАП ДП ИНФПРМАЦИИ

Ппвеќе пд пплпвина пд кпмпаниите кпи се заинтересирани да 
прават бизнис сп Кина пбишнп  дпбиваат инфпрмации преку 
сппственп пребаруваое на интернет (54,8%). Други вппбишаени 
извпри на инфпрмации вклушуваат ппсети на саеми и бизнис 
фпруми (38,1%), преппраки пд ппзнаници и делпвни спрабптници 
(35,7%) и стппански кпмпри (31%). Редпследпт на важнпста на 
пвие три извпри е пбратен кпга станува збпр за малите кпмпании 
кпи присуствуваат на ппмалку саеми и бизнис фпруми и ппвеќе се 
пптпираат на стппанските кпмпри. Наципналните институции не 
се сметаат за извпр на инфпрмации, ниту кинеската амбасада вп 
Скппје. 

Македпнските кпмпании не се дпбрп инфпрмирани вп врска сп 
регипналните и глпбалните иницијативи предвпдени пд Кина. 
45% пд испитаниците не се заппзнати сп платфпрмата за 
спрабптка 17 + 1 меду Кина и ЦИЕ, а ситуацијата е ущте пплпща 
кпга станува збпр за  иницијативата ПиП щтп е неппзната за 
пплпвина пд кпмпаниите (50%). Самп ппмалку пд една третина пд 
испитаниците тврдат дека се заппзнати и ппмалку пд една 
шетвртина делумнп заппзнати сп двете иницијативи. Сепак, 
апсплутнп сите испитаници се ппдгптвени да дпзнаат ппвеќе за 
нив и за мпжнпстите щтп ги нудат.  
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Ппкрај тпа, гплемп мнпзинствп (90,5%) би биле заинтересирани 
да присуствуваат на настани щтп мпже да им пвпзмпжат 

ппблиски кпнтакти и мпжнпсти за впсппставуваое спрабптка сп 
кинески делпвни партнери. 

 

  
 

График 16: Степен на заппзнаенпст на македпнските кпмпании сп 
спрабптката 17+1 

 

 
График 17: Степен на заппзнаенпст на македпнските кпмпании сп 

иницијативата ПиП 

Нивптп на знаеое кај македпнската делпвна заедница кпга 
станува збпр за разбираоетп на Кина и мпжнпстите щтп ги нудат 
иницијативите предвпдени пд Кина, какп щтп се ПиП и 17 + 1, е 
мнпгу нискп и вп никпј слушај не е исклушпк пд нискптп нивп на 
свеснпст меду ппщирпката јавнпст. Неппстпеоетп на јавна дебата 
за пращаоата ппврзани сп Кина мпже да се ппврзе сп 

недпстатпкпт на пригиналнп известуваое пд медиумите и 
дпминација на пренесени извещтаи пд странски нпвински 
агенции (какп Дпјше веле, Глас на Америка и сл.), кпи ги 
пренесуваат сппствените, пбишнп американски или 
западнпеврппски актуелни теми и наративи (т.е. тргпвската впјна 
САД-Кина, пращаоетп за 5G ппремата на Хуавеј, итн.). 

ИНСТИТУЦИПНАЛНА ППДДРШКА 

Кина и нашинпт на кпј таа „функципнира“ пстанува сепак гплема 
„мистерија“ не самп за ппвеќетп македпнски кпмпании, туку и за 
институциите. И ппкрај гплемината на нејзината екпнпмија, за 
разлика пд традиципналните пазари вп ЈИЕ и ЕУ, Кина не е вп 
фпкуспт на креатприте на пплитики ниту вп пднпс на тргпвијата, 

ниту на инвестициите. На пример, никпј пд актуелните министри 
пдгпвпрни за привлекуваое странски инвестиции не презел 
иницијатива да ги прпмпвира мпжнпстите кпн кинески 
инвеститпри, ниту пак има сектпри или пдделенија вп рамките на 
екпнпмските институции за следеое на екпнпмскипт и делпвнипт 
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развпј вп Кина. Единственп Министерствптп за надвпрещни 
рабпти има деск пфицери кпи кпнкретнп ја следат Кина на дневна 
пснпва, и тпа еден щтп се фпкусира на пплитишката и сектпрската 
спрабптка и еден на екпнпмските аспекти.  

Вп други институции, Кина пбишнп се следи вп сектприте или 
пдделенијата пдгпвпрни за медунарпдна спрабптка, меду сите 
други земји и теми, щтп на крајпт резултира сп гплем недпстатпк 
на инфпрмации и знаеое.  

Вп такпв амбиент, интензитетпт на спрабптката зависи пд лишнипт 
ангажман и ентузијазмпт на ппединците и пбишнп се сведува на 
ад-хпк активнпсти пред важни настани. Ппстпи недпстатпк на 

разбираое и интерес, щтп дпведува дп немаое стратещки 
пристап и пплитика креирана врз пснпва на дпкази.  

Ппкрај тпа, кпнсултациите сп стппанските кпмпри сп цел да се 
инфпрмира дијалпгпт на нивп на креатпри на пплитики се истп 
така ретки и нема иницијативи за да се вклушат кпмпаниите кпи 
веќе се навлезени на кинескипт пазар вп прпцеспт на ушеое за да 
разменат најдпбри практики.  

Македпнските кпмпании пбишнп пстануваат сами на себе или 
зависат пд кпнсултанти на кпи шестппати им недпстасува 
експертиза и даваат ппвеќе ветуваоа пткплку резултати. 

 

 

ТРГПВСКИ И ИНВЕСТИЦИСКИ БАРИЕРИ

Бидејќи една пд специфишните цели на Иницијативата ПиП е да гп 
плесни прптпкпт на стпки, услуги, капитал, луде и инфпрмации, 
треба да се преземат кпнкретни мерки пд пбете страни за да се 
спздаде сппдветна регулатпрна рамка и да се птстранат 
ппстпјните бариери за тргпвија и инвестиции.  

Вп пдредени пбласти и за пдредени прпизвпди (какп на пример 
тутун, замрзнатп јагнещкп месп) веќе се пптпищани прптпкпли за 
да се пвпзмпжи извпз вп Кина, нп не се ппстигнати ппзнашајни 
резултати ппради нетарифните бариери ппврзани сп разлишни 
ветеринарни и фитпсанитарни стандарди.  

Ппкрај тпа, македпнските кпмпании се пдвратени пд 
бирпкратијата ппврзана сп регистрацијата на пдделни прпизвпди 
вп кинеската администрација щтп е неппхпднп дури и кпга 
станува збпр за мали пратки на примерпци щтп би се кпристеле 
за да се тестира нивната привлешнпст на кинескипт пазар.  

Пд друга страна, некпи кпмпании се жалат на виспките тарифи и 
недпстатпкпт на прецизнпст вп македпнските царински 
правилници вп пднпс на пписите и дефинициите кпга станува 
збпр за кинескипт увпз (на пример за хибридни впзила).  

Регулатпрната слпженпст и недпстигпт на јаснпст пд пбете страни 
шестппати делува какп препрека за кпмпаниите да заппшнат да 
бараат мпжнпсти за спрабптка. Треба да се заппшне птвпрен 
дијалпг приентиран кпн резултати сп цел да се утврдат некплку 
пбласти на интерес за пбете страни и да се идентификуваат и 
птстранат бариерите за тргпвија и инвестиции. Заеднишкипт 
кпмитет спздаден сп пптпищуваое на Мемпрандумпт за 
спрабптка на иницијативата ПиП има пптенцијал да биде фпрум 
на кпј ќе се дискутира за вакви теми, ппд услпв да не стане 
бескпнешнп „тпк-щпу“ и збпрпвите да се придружени сп 
кпнкретни дела. 
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ПБЕМ НА ПРПИЗВПДСТВП 

Сп пглед на гплемината на ппвеќетп македпнски кпмпании и 
гплемината на кинескипт пазар, пбемпт на прпизвпдствп е 
серипзна прешка за извпз. Ппвеќетп кпмпании, кпга размислуваат 
за извпз вп Кина, би биле задпвплни да пбезбедат пристап дури и 
дп еден мал дел пд теритпријата, една прпвинција или ппгплем 
град. Групираое ппмеду исти типпви кпмпании и заеднишкп 
претставуваое на пазарпт вп Кина е ппција да се намали пвпј 
предизвик. Тпа веќе е тестиранп и дпкажанп какп релативнп 
успещнп вп слушајпт сп извпз на винп преку здружениетп Вина пд 
Македпнија. Какп и да е, за да се направи таквата спрабптка 
успещна и пдржлива надвпр пд заеднишкп ушествп на саеми, има 
гплем брпј на препреки щтп треба да се надминат на 
пптсектпрскп нивп. 

Првп, вп пднпс на нашинпт на размислуваое, кпмпаниите треба 

да размислуваат едни за други какп кпнкуренти самп вп рамки на 

наципналнипт пазар, а  какп спрабптници на другите пазари. 

Втпрп, тие треба да ппстигнат кпнсензус за гплем брпј технишки 

прпблеми, какп щтп се пакуваое, етикетираое, квалитет, 

кплишина, сппделуваое на трпщпците и сл.  

Третп, има дппплнителни пращаоа ппврзани сп маркетинг 

кпищтп треба да се земат предвид при извпз на брендпви, за 

разлика пд рефус-извпзпт. Шетвртп, кппрдинацијата и ппмпщта пд 

стппанските кпмпри и наципналните институции би била кприсна, 

пспбенп за спздаваое врски сп релевантни кинески спрабптници 

и дпбиваое ппвплни услпви за извпз. Кпнешнп, треба да се 

разгледа и регипналнптп групираое сп кпмпании пд спседните 

земји, пспбенп вп кпнтекст на Регипналната екпнпмска зпна кпја 

е веќе предвидена какп пплитишкп и екпнпмскп здружуваое на 

државите пд Западен Балкан вп рамките на Берлинскипт прпцес.
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БРЕНДИРАОЕ И РЕПУТАЦИЈА 

Сп пглед на пгранишенипт прпизвпдствен капацитет, најдпбрата ппција за 
македпнските кпмпании да пстварат знашајна и пдржлива кприст пд присуствптп 
на кинескипт пазар е да градат ппзитивен имич и да ја згплемат вреднпста на 
нивните прпизвпди. Сепак, брендираоетп е прпцес щтп пдзема време и ресурси 
и дпсега, и ппкрај пбидите на институциите да им ппмпгнат на македпнските 
кпмпании да ги ппдпбрат свпите брендпви и маркетинг стратегии (пспбенп вп 
некпи сектпри, какп щтп е прпизвпдствптп на винп), ппвеќетп кпмпании се 
ппределиле за пплеснптп и ппбрзп рещение - рефус извпз на безимени 
прпизвпди. Една пд пришините за ваквптп пднесуваое, пспбенп кпга станува збпр 
за кинескипт пазар е ппврзанп сп недпстатпкпт на ппзнаваое и разбираое на 
нашините и каналите за прпмпција. Традиципналните западни медиуми и 
спцијалните медиуми щтп се кпристат вп РС Македпнија или не се дпстапни или 
не се пппуларни вп Кина, а ангажираоетп лпкална (кинеска) маркетинг 
кпмпанија ппдразбира финансиски средства щтп ппвеќетп македпнски кпмпании 
не мпжат да си ги дпзвплат. 

Вп рамките на спрабптката 17+1 беа направени пбиди да се ангажираат кинески 
кпмпании кпи ќе им ппмпгнат на кпмпаниите пд регипнпт на ЦИЕ да впсппстават 
кпнтакти и да влезат на прпвинциските пазари. Најзнашајнипт пбид е ппврзан сп 
птвпраоетп ппстпјана излпжбена сала за земјите пд ЦИЕ вп слпбпдната зпна 
Ваигапшиап вп близина на Щангај, вп кпја има и македпнски павиљпн пд 200 м2, 
сп пкплу 300 земјпделски и прехранбени прпизвпди. Сепак, недпстигпт на какви 
билп знашајни резултати дпсега делува какп пбесхрабруваое за македпнската 
страна да прпдплжи да влпжува наппри, бидејќи веруваат дека еднпставнп нема 
интерес пд страна на кинеските кпмпании. 

 

 

 

 

 

 

Македпнскипт павиљпн вп слпбпдната зпна 
Ваигапчиап 
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ЈАЗИЧНИ И КУЛТУРНИ БАРИЕРИ 

Јазишните и културни бариери се прешка за 28,6% пд 
испитаниците. Дпдека нпвите технплпгии мпже да гп ублажат 
пвпј прпблем вп извесна мера преку развиваое апликации за 
превпд пд кинески кпн англиски и пбратнп „вп живп“, прпблемпт 
пстанува, пспбенп кпга се рабпти за превпд на македпнски јазик, 
бидејќи не сите македпнски бизнисмени збпруваат тешнп 
англиски.  

Ппкрај тпа, кпга се пребарува пнлајн за да се најде пптенцијален 
делпвен партнер, какп щтп прават ппвеќетп пд пплпвина 
кпмпании сппред пдгпвприте на анкетата, некпгащ е тещкп да се 
најдат партнери затпа щтп не сите кинески кпмпании имаат 
вебсајтпви на англиски. Дури и мнпгу пд пние щтп имаат, 
шестппати не кпристат англиски клушни збпрпви и не се ппјавуваат 
вп првите резултати на интернет пребарувашите. 

B2B сајтпвите за ппврзуваое на кпмпании, какп на пример Али 
Баба, нудат мпжнпст да се надмине пваа ситуација преку 
пбезбедуваое сеппфатна база на ппдатпци сп кпмпании кпја 
вклушува и пценуваое пд клиентите.  

Нивнипт развпј вп ппследната деценија пспбенп напредна вп 
ппглед на пбезбедуваоетп кредибилнпст и сигурнпст вп пднпс на 
исппрака, плаќаое и квалитет, сп цел да се надмине ризикпт пд 
измама щтп сè ущте е прпблем за 19,2% пд испитаниците.  

Пд друга страна, кпмпаниите кпи веќе имаат впсппставенп 
дплгпрпшна спрабптка сп кинески делпвни партнери веќе не се 
сппшуваат сп такви предизвици и немаат ппплаки вп врска сп 
кинеската делпвна етика (респпнсивнпст и навремена услуга, 
целпснпст и квалитет на нарашките итн.) 

 

ЛПГИСТИКА ЗА ПАТУВАОА  

Визните пращаоа се на врвпт на практишните грижи за 
македпнските кпмпании. И ппкрај мпжнпстите на дигиталната ера 
кпга е спсема мпжнп да се впди бизнис пнлајн, кпмпаниите ја 
нагласуваат пптребата пд впсппставуваое лишни кпнтакти и 
присуствп на настани вп Кина, щтп ја наметнува пптребата шестп 
да се аплицира за кинеска виза. Пд друга страна, македпнските 
фпрмалнпсти за кинески државјани истп така влијаат врз 
кинеските бизнисмени и пптенцијални инвеститпри. Акп имаат 
Щенген виза сп ппвеќе влезпви, кинеските државјани мпже да 
влезат вп РС Македпнија. Нп, акп немаат, дпдека претставниците 
на државни претпријатија имаат службени паспщи и се 
пслпбпдени пд визи, претставниците на приватни претпријатија 
имаат пбишни паспщи и треба да аплицираат за виза вп Пекинг, 
щтп не е секпгащ еднпставнп за пние щтп живеат вп другите 
делпви на земјата. Дпдека некпи држави вп регипнпт, какп 
Србија и Бпсна и Херцегпвина имаат впведенп безвизни режими 
за кинески државјани, разгпвприте за заемнп укинуваое на 
визите меду Кина и РС Македпнија траат веќе некплку гпдини, без 
резултат.  

Псвен тпа, претставници на кпмпании кпи шестп патуваат вп Кина 

се жалат ппради тпа щтп шестп прппущтаат дпмащни летпви. Иакп 

медунарпдните летпви се прилишнп ппгпдни, нема директни 

летпви и Скппје не е вклушен вп списпкпт на дестинации на 

кинеските авипкпмпании. Тпа знаши дека кпмпаниите кпи 

пперираат дпмащни летпви низ Кина не ги шекаат патниците пд 

Скппје кпга нивните медунарпдни летпви дпцнат и не им нудат 

мпжнпст за презакажуваое на прппущтените летпви, щтп не е 

слушај сп патниците кпи летаат кпн Кина пд други дестинации. 
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ЗАКЛУЧПЦИ 
 

И ппкрај згплеменипт пптенцијал за спрабптка сп Кина пд 

ппшетпкпт на иницијативата ПиП, РС Македпнија дпсега не 

успеала да ги максимизира придпбивките. Мемпрандумпт щтп гп 

пптпища вп 2015 гпдина ги ппставува пснпвите за зајакната 

спрабптка, нп пптребнп е да се преземат дппплнителни шекпри за 

да се дпбијат кпнкретнки придпбивки, пспбенп за приватните 

кпмпании пд двете страни. Стратещки, прпактивен и 

кппрдиниран пристап е пптребен пд страна на институциите кпи 

дп сега делувале на ад-хпк пснпва. Псвен тпа, пптребнп е да се 

надминат кпнкретните прешки, пспбенп вп пбластите сп гплем 

пптенцијал за спрабптка, какп щтп се инфраструктура, храна и 

земјпделствп, пдделни индустрии (метална, хемиска итн.), ИКТ и 

туризам. За таа цел, Студијата развива сет на мерки и преппраки 

за надминуваое на идентификуваните предизвици вп пристаппт 

дп инфпрмации, институципналната ппддрщка, тргпвските и 

инвестициските бариери, прпизвпдственпт капацитет, 

брендираое и репутација, јазишни и културни бариери и 

лпгистика за патуваоа. 
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ПРЕППРАКИ 
 

Ппсакуван исхпд Преппраки за пплитики 

Општ дел 

 
ЗГПЛЕМЕН ИЗВПЗ, ППВЕЌЕ 
ДИРЕКТНИ ИНВЕСТИЦИИ, ППВЕЌЕ 
ТУРИСТИ И ФИНАНСИСКИ 
СРЕДСТВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

- Фпрмираое на наципнална рабптна група за Кина (China task-force) кпја ќе развие сппдветна 
пплитика кпн Кина щтп би вклушила стратещки припритети и кпнкретни мерки за нивнп 
пстваруваое, врз пснпва на анализа на текпвната билатерална спрабптка и мпжнпстите дпстапни 
вп рамки на иницијативата ПиП и спрабптката 17+1. Дпкументпт за пплитики треба да биде 
придружен сп временска рамка, пптребни ресурси и пдгпвпрни прганизации/институции/лица. Сп 
рабптната група би мпжел да претседава заменикпт на Претседателпт на Владата задплжен за 
екпнпмска кппрдинација и идеалнп би вклушила претставници пд следните респри: екпнпмија, 
инвестиции, земјпделствп, туризам, трансппрт, слпбпдни зпни, надвпрещни рабпти, какп и 
кабинетите на Премиерпт и Претседателпт, стппанските кпмпри и граданскптп ппщтествп.   
- Врз пснпва на рабптата на рабптната група, да се заппшне дијалпг вп рамки на Заеднишкипт 
кпмитет за да се разгледа извпдливпста на предлпзите, да се испитаат нашините и да се 
дефинираат кпнкретни шекпри за реализираое на припритетите. 

Специфични  преппраки 

ППДПБАР ПРИСТАП ДП 
ИНФПМАЦИИ И ДВПНАСПЧНА 
КПМУНИКАЦИЈА  

Стппанските кпмпри вп спрабптка сп гпренаведените институции би мпжеле да ппдгптват и 
спстават квартален електрпнски билтен за Кина сп инфпрмации вп врска сп најнпвите слушуваоа и 
бизнис мпжнпсти вп Кина, ПиП и 17+1 спрабптката, какп и активнпстите планирани и спрпведени 
пд страна на институциите сп цел да се плесни спрабптката. Редпвен дијалпг за пплитиките треба 
да биде прганизиран пд страна на институцијата кпја ја предвпди рабптната група за Кина сп 1-2 
спстанпци гпдищнп, идеалнп некплку месеци пред Самитпт 17+1 и пред други важни спстанпци вп 
рамки на ПиП и 17+1, сп цел да се спберат инфпрмации пд бизнис заедницата, да се фпрмулираат 
издржани наципнални ппзиции и да се излезе сп инпвативни прпектни предлпзи.  

ЗАЈАКНАТА ИНСТИТУЦИПНАЛНА 
ППДДРШКА  

Да се назнашат административни службеници вп гпренаведените институции кпи ќе ја имаат 
улпгата на кпнтакт лица вп врска сп спрабптката сп Кина и ќе пбезбедат ппддрщка на македпнските 
и кинеските кпмпании и други заинтересирани страни. Да им се пбезбеди сппдветна пбука (една 
ппција би била преку щемата за пбука на административни службеници финансирана пд страна на 
кинеската амбасада вп Скппје) и да се задплжат да ги следат на дневна пснпва слушуваоата вп 
Кина вп нивните пбласти. 

РЕШЕНИЈА ЗА ПРЕДИЗВИЦИТЕ СП 
ПРПИЗВПДСТВЕН КАПАЦИТЕТ  

Врз пснпва на идентификуваните припритетни сектпри, да се дефинира списпк на пптсектпри и 
прпизвпди каде щтп кпмпаниите би мпжеле да ги здружат силите сп цел да настапат сп заеднишка 
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ппнуда на кинескипт пазар. Да се разгледа прпщируваоетп на тие иницијативи на регипналнп нивп 
преку активнпстите спрпведени вп рамки на Берлинскипт прпцес и Регипналната екпнпмска зпна.  

ПРЕППЗНАТЛИВИ И ППЗИТИВНИ 
РЕПУТАЦИЈА И БРЕНДПВИ  

Да се развие стратегија за брендираое на државата вп Кина сп цел спздаваое на ппзитивен и 
преппзнатлив имич. Да се искпристи стратегијата на „раскажуваое приказни“ за да се привлешат 
кинески туристи и да се направат некпи избрани прпизвпди пппривлешни за кинеските 
пптрпщуваши. Да се искпристи ппддрщката и услугите на лпкални (кинески) маркетинг кпмпании сп 
цел ппдпбрп да се дефинира спдржината и каналите за прпмпција. 

НАМАЛЕНИ ПРЕЧКИ ЗА ТРГПВИЈА 
И ИНВЕСТИЦИИ  

Заеднишкипт кпмитет треба да биде задплжен за идентификуваое на тргпвските и инвестициските 
прешки и сп развиваое план за нивнп ублажуваое или елиминираое, ппеднпставуваое на 
прпцедурите пд двете страни, пспбенп вп пднпс на дефинираните припритетни пбласти. 

НАМАЛЕНИ ЈАЗИЧНИ И КУЛТУРНИ 
БАРИЕРИ  

Преку кинеската амбасада вп Скппје да се спздаде мрежа на алумни пд кинески универзитети вп 
РС Македпнија, синплпзи, експерти за Кина, кпнсултанти и делпвни луде сп искуствп вп спрабптката 
сп Кина (прпфесипналци за Кина), кпи би мпжеле да им пбезбедат ппддрщка и услуги на 
кпмпаниите заинтересирани за спрабптка сп Кина. Да се инфпрмира бизнис заедницата за 
мпжнпста да ушат кинески јазик преку Кпнфуциј институтпт и да се ппдгптви специјализиран курс за 
делпвен кинески јазик преку кпјщтп заинтересираните претставници на кпмпаниите ќе мпже да 
изушуваат кинески јазик и да ја разберат нивната делпвна култура.  

ЛПГИСТИКА ПРИ ПАТУВАОА  Да се плесни или укине визнипт режим. Акп е невпзмпжнп целпснп билатералнп укинуваое на 
визите, да се преземат мерки за спрпведуваое на електрпнски апликации за виза или издаваое 
визи на влез вп земјата. Да се разгледаат мпжнпстите да се дпдаде Скппје вп списпкпт на 
кинеските авипкпмпании сп цел да се пбезбедат непрешени кпнекции меду медунарпдните и 
дпмащните летпви.  
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