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ВОВЕД

За илустрација, релативното 
учество на индустријата во 
домашниот бруто-производ 
на македонската економија 
во 1996 година било околу 
23%, додека во 2016 година е 
намалено на 12%.

Стратегиите и политиките за 
преструктурирање и извозна 
диверзификација можат да 
дадат вистински резултати 
единствено ако се базирани 
на длабинско истражување 
спроведено според валидна 
научна методологија.

Производите што се 
извезуваат во рамките 
на целните сектори се 
карактеризираат со ниска 
додадена вредност, со 
исклучок на неколку 
производи што се 
произведуваат од страна 
на странски компании 
лоцирани во земјата.

Неповолниот тренд на деиндустријализација на земјата 
во изминатите две декади ја наметнува потребата 
од ургентно насочување на вниманието токму кон 
активни индустриски и секторски политики што ќе 
имаат цел забрзување на процесот на структурни 
промени во економијата и поттикнување на извозната 
конкурентност преку градење на конкурентски 
предности во производство и извоз на производи со 
поголема додадена вредност. Ако на неповолниот 
тренд на деиндустријализација се додаде и неповолната 
индустриска и извозна структура што не е значително 
променета во овој период, само ќе се потврди горната 
констатацијата околу потребата за преземање на 
конкретни чекори од страна на креаторите на политиките 
во делот на градење на јасна стратегија со адекватни 
економски, секторски и индустриски политики.

Едни од клучните сектори во земјата се металопрера
ботувачката и машинската индустријата. И покрај тоа 
што нивното релативно учество во вкупното индустриско 
производство и извозот на земјата се значителни, 
сепак извозната диверзификација (бројот на извозни 
различни производи) и извозната софистицираност 
(комплексноста на производите) е исклучително мала. 
Компаниите воопшто или незначително се вклучени во 
синџирот на снабдување, при што мултипликативниот 
ефект за економија е мал, а можноста на трансфер на 
технологија и знаење е незначителна.

Целта на спроведеното истражување е да се придонесе кон поттикнувањето на 
структурни промени и извозна диверзификација на компаниите од машинскиот 
и металопреработувачкиот сектор и дефинирање предлогполитики согласно 
Преговарачкото поглавје 20: Претпријатија и индустриска политика. Истражувањето 
е реализирано со поддршка од регрантинг програмата на проектот „Јакнење на 
капацитетите и механизмите за поддршка на реформскиот процес на Поглавје 20“.
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Наодите од истражувањата се достапни во посебни 
експертски извештаи, а беа дискутирани и во рамките 
на организираната тркалезна маса. Заклучоците од оваа 
стручна дебата беа во насока на спознавање на потребата 
од иницирање и интензивирање на поголема соработка 
помеѓу бизниссекторот, креаторите на политиките и 
научната фела во смисла на реално детектирање на 
проблемите, барање на соодветни решенија со помош 
на научна методологија и креирање на соодветни 
политики.

Заклучоци од анализата на светските 
искуства за извозна диверзификација
• Не постои универзален пристап и модел прифатлив и 

применлив за секоја земја.
• Сите селектирани искуства, претставени во посебен 

извештај, имаат своја релевантност и овозможуваат 
да се извлечат поучни лекции за можните пристапи и 
нивна комбинација погодни за нашата земја.

• Претприемачкиот пристап е особено значаен и е 
инкорпориран во сите пристапи за преструктурирање 
на извозот и јакнење на конкурентската способност на 
земјата, особено ако се има предвид дека иновацијата 
е суштинската карактеристика на претприемничкиот 
процес.

Заклучоци од анализата на 
извозните перформанси
• Вкупната вредност на извозот на анализираните 

сектори во 2017 година изнесува 755 милиони евра 
или во релативен износ 15,1% од вкупниот извоз на 
земјата:

Елаборирани се три 
групи на светски искуства 
за зголемување на 
извозната конкурентност и 
подобрување на извозната 
структура на земјите:
• интраиндустриски политики,
• интериндустриски политики,
• претприемнички пристапи.

Вредноста на извозот на 
металопреработувачката 
индустрија е базиран на 
извоз на околу 50 производи, 
додека на машинската 
индустрија на извоз на над 80 
производи што се извезуваат 
во вредност поголема од 
100.000 евра. Ова покажува 
дека машинскиот сектор е 
позастапен во извозната 
структура на земјата.

Во однос на 
софистицираноста, и кај 
двата сектора се наметнува 
потребата за интрасекторска 
трансформација 
(пренасочување кон 
производство и извоз на 
производи со поголем 
степен на финализација 
и додадена вредност) и 
извозна диверзификација 
(зголемување на бројот 
на производи што овие 
индустриски гранки ги 
произведуваат и извезуваат 
со компаративни предности).

Методологијата на спроведеното истражување вклучуваше:
1. Систематизација на успешни светски искуства на земји што успеале да ја обезбедат 

силна динамика на економски пораст преку процес на извозна диверзификација и 
структурни промени во рамките на одделни сектори и интерсекторски промени.

2. Анализа на извозните перформанси во рамките на анализираните сектори на ниво 
на производ и идентификување на развојните можности за извозна диверзификација 
и структурна трансформација.

3. Анализа на тековните состојби, бариери и можности преку анкетен прашалник и 
интервјуирање на претпријатија од целните сектори.

4. Развој на препораки и предлогмерки за зголемен извоз и конкурентност.

ПРИСТАП И ЗАКЛУЧОЦИ
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ПОТРЕБНО Е ЗНАЧИТЕЛНО 
ТЕХНОЛОШКО И 
ОРГАНИЗАЦИСКО 
ПОДОБРУВАЊЕ НА 
КОМПАНИИТЕ СО ЦЕЛ 
СТЕКНУВАЊЕ НА ПОГОЛЕМА 
ТРОШОЧНА ЕФИКАСНОСТ, 
ИЗВОЗНА КОНКУРЕНТНОСТ 
И ЗГОЛЕМУВАЊЕ 
НА ПРОИЗВОДНИОТ 
АСОРТИМАН. 
ПОДОБРУВАЊАТА СЕ 
МОЖНИ ЕДИНСТВЕНО СО 
ИНВЕСТИЦИИ ВО НОВА 
ТЕХНОЛОГИЈА И МЕНУВАЊЕ 
НА МЕНТАЛНИОТ СОСТАВ НА 
МЕНАЏМЕНТОТ

 > Вредноста на извозот на металопреработувачка индустрија изнесува 185 милиони 
евра или 3,7% од вкупниот извоз на земјата;

 > Вредноста на извозот на машинскиот сектор изнесува 570 милиони евра или 
11,4% од вкупниот извоз на земјата.

• Во структурата на извозот на анализираните сектори со исклучок на странските 
компании во ТИРЗ доминантна улога имаат производи со среден и со низок степен 
на финализација:

 > Просечното ниво на софистицираност на металопреработувачката индустрија 
според индексот PRODY е 21.282 американски долари во споредба со просечното 
ниво софистицираност на целата индустрија од 29.016 американски долари според 
истиот индекс;

 > Просечното ниво на софистицираност на машинскиот сектор според индексот 
PRODY е 25.322 американски долари во споредба со просечното ниво 
софистицираност на целата индустрија од 35.254 американски долари според 
истиот индекс.

• Извозната структура на анализираните сектори е силно концентрирана во неколку 
производи:

 > 10 топ извозни производи во металопреработувачката индустрија имаат 93% од 
вкупниот извоз на овој сектор,

 > 10 топ извозни производи во машинската индустрија имаат повеќе од 95% од 
вкупниот извоз на овој сектор.

Заклучоци од теренското истражување
Поголем број од компаниите во овие сектори се МСП и 
тие се извозно ориентирани или имаат потенцијал да 
извезуваат, но тој потенцијал не е доволно искористен. 
Најсериозни проблеми со кои се соочуваат компаниите од 
анализираните сектори во стекнување на конкурентски 
предности во извозот се:
• Ограничен пристап до финансии и неповолни 

кредитни услови за финансирање на инвестициски 
проекти;

• Недостиг на квалитетна работна сила;
• Лоша патна и логистичка инфраструктура;
• Недостиг на евтини енергенси (гас);

• Ниско ниво на иновативност и недостиг на истражување и развој во анализираните 
сектори поради што постои сериозно технолошко заостанување;

• Ниска продуктивност и високи производни трошоци во однос на конкуренцијата;
• Мал пазар и неможност за искористување на позитивните ефекти од економијата од 

обем;
• Зајакнување на правниот систем како основа за успешно водење бизнис.
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Најголем дел од претставниците на компаниите што беа интервјуирани посочуваат 
дека е потребна поактивна улога на креаторите на економските политики во насока 
на подобрување на бизнисклимата, поголема поддршка за МСП што се извозно 
ориентирани преку иницирање на разни програми за поддршка, подобрување на 
инфраструктурата, реформирање на образовниот систем, особено програмите и 
обуките во делот на неформалното образование, зголемување на ефикасноста на 
јавната администрација и подобри услуги за бизниссекторот.

За зголемување на извозната конкурентност на 
анализираните сектори потребни се активни индустриски 
политики во насока на отстранување и елиминирање на 
идентификуваните ограничувања и предизвици со кои 
се соочуваат извозно ориентираните компании во овие 
сектори, односно потребни се:
• Програми за поголема систематска поддршка на 

извозно ориентираните МСП во анализираните 
сектори;

ПРЕПОРАКИ ЗА КРЕАТОРИТЕ НА ЈАВНАТА ПОЛИТИКА

ОД ВКУПНО 820 
КОМПАНИИ ВО 
МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКИОТ 
СЕКТОР, 164 КОМПАНИИ 
ИМААТ ИЗВОЗНА 
АКТИВНОСТ.

ОД ВКУПНО 149 КОМПАНИИ 
ВО МАШИНСКИОТ СЕКТОР, 
50 КОМПАНИИ ИМААТ 
ИЗВОЗНА АКТИВНОСТ.

• Финансиска поддршка за трансфер на нова технологија или иницирање на 
истражувачкоразвојни проекти, особено со универзитетите;

• Програми за обука на работната сила, особено во делот на стручното дуално 
образование;

• Интегрирање на компаниите во регионалните и глобалните синџири на снабдување;
• Подобрување на патната и логистичката инфраструктурата со цел зголемување на 

ефикасноста и намалување на транспортните трошоци;
• Интензивирање на соработката помеѓу бизниссекторот, креаторите на економските 

и индустриските политики и научната фела во иницирање на заеднички проекти 
во насока на наоѓање решенија насочени кон подобрување на секторските 
перформанси на преработувачката индустрија;

• Менување на менталниот состав на менаџерите за потребата од постојани промени и 
преструктурирање во согласност со глобалните трендови и зголемување на нивниот 
капацитет за аплицирање на повиците на Фондот за иновации и технолошки развој 
и повиците на меѓународните донатори кои финансираат проекти за подобрување 
на иновативноста и трансферот на нови технологии.
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