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Вовед 
 

Глобализацијата ги “замагли” границите меѓу домашните и 

интернационалните проблеми и прашања. Кохерентноста и координацијата 

меѓу политиките станаа клуч, т.е. основа да им се понуди на домашните фирми 

национален идентитет за, преку вложените напори, тие  да можат го развиваат 

капацитетот и да се натпреваруваат во остварувањето корисности од 

глобализацијата, но истовремено и да го осигуруваат постојниот развој на 

земјата во целина.  

Глобализациските трендови ја наметуваат потребата од перманентна 

борба со конкуренцијата што, пак,  како  динамично движење е императив за 

раст на компаниите и интернационалниот бизнис, пооделно во сите сектори. Од 

специфичноста на надворешната трговија, а оттука и на процесите на 

либерализацијата, всушност, произлегува  значењето од ефикасното 

спроведување на трговската политика. 

Паралелно со интензификацијата на процесот на либерализација на 

трговијата и редукцијата  на царинските и нецаринските бариери се зголемува 

релевантноста на трансакциските трошоци при реализацијата на меѓународната 

размена. Загубите на компаниите што произлегуваат од долгите задржувања на 

испораките на стока на границите, недоволната транспарентност и 

предвидливост на царинските постапки,  сложените барања во однос на 

документацијата делуваат ограничувачки врз трговијата и имаат директни 

неповолни импликации врз развојот на бизнисот.  Оттука, современата 

динамика на реализација на бизнисите на  глобално ниво како примарно го 

поставува прашањето во однос на симлификацијата и стандардизацијата на 
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меѓународните трговски процедури. Оправдано се смета оваа димензија за 

значајна во олеснувањето на економската соработка.  

Оттука  произлегува предизвикот, во ова истражување, да се анализира 

концептот на трговската либерализација, како процес за намалување и  

укинување на царините и  нецаринските ограничувања во трговијата. 

Мерките за олеснување на трговијата денес сè повеќе се насочени кон 

зголемувањето на влезната или почетната ефикасност  и е-бизнис услужниот 

сектор за инфраструктурата. Тие треба да бидат основа за најсуштинската 

реализација на  добивките што произлегуват од либерализацијата на трговијата, 

но треба да укажуваат и на  вложувањата што го потенцираат фактот дека 

олеснувањето на трговијата подразбира царините, транспортот, банкарството и 

осигурувањето (услуги и инфраструктура) да бидат што поефикасни. Трендот 

на имплементација на практичните правила и регулативи од страна на главните 

инвестиции во автоматизираните царински системи треба да придонесе да се 

остварат  очекуваните корисности  од олеснувањето на трговијата. Притоа, 

обемот на обучување на човечките ресурси,  исто така, е важен предуслов за 

воведување на програмата за царинска реформа што е поврзана со мерките за 

олеснување на трговијата. Важноста на оваа компонента беше долго признавана 

од Комисијата за организациите на UNCTAD (UNCTAD Commission on 

Enterprise) како Развој и олеснувања во бизнисот (Business Facilitation and 

Development), но и надополнета со уште шест иницијални компоненти во 

моделот за ефикасна трговија во 1997 год., и тоа заедно со транзитот и 

легалните средства. Ваквите активности треба да бележат уште  поголема 

динамика во спроведувањето и почитувањето на регулативите, бидејќи сите тие 

треба да бидат во функција на либерализацијата на трговијата и  олеснувањето 

на бизнисот. 

Имајќи предвид дека мерките за олеснување на трговијата  имлицираат 

бројни придобивки за земјите манифестирани преку зголемување на 

конкурентноста, намалување на трошоците, зајакната контрола од страна на 

државата, зголемена предвидливост и транспарентност, магистерскиот труд е 

насочен кон анализа и согледување на потенцијалите за редуцирање и 

поедноставување на административните и процедуралните бариери при 
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реализацијата на трговските трансакции како суштинска претпоставка за 

поттикнување на меѓународната трговска соработка на домашните деловни 

субјекти и унапредување на нивните бизнис активности. Корисните 

согледувања и резултати во однос на креирањето на стратегиските насоки, ќе 

придонесат за редуцирање на комплексноста и трошоците од една страна , и 

зголемување на ефикасноста и динамизирање на трговската соработка на 

Македонија со странство, од друга страна.  

Поаѓајќи од воведните размислувања структурата на овој магистерски труд 

концепциски е сочинета од четири дела. 

Првиот дел се фокусира кон анализа на процесите на глобализација и 

трговска либерализација. Успешното вклучување во овие процеси е 

претпоставка за пазарно ориентираните и меѓународно вклучените земји 

правилно да ги креираат  надворешнотрговските политики за заштита на своите 

национални стопанства, а притоа и да црпат придобивки од светската економија 

преку дисперзираните  бизнис активности. Олеснувањето на трговијата  би 

придонесло за зголемување на ефикасноста на работењето, односно трговската 

размена на производите и услугите преку националните граници. 

Вториот дел дава преглед на постојната  регулативната рамка 

дефинирана од страна на повеќе меѓународни институции и организации и 

нејзината имплементација во националните системи.  

Во третиот дел анализата се фокусира кон определување  на постојните 

состојби  и  степенот на модернизација на трговските процедури, како и 

имплементацијата на информациските технологии во Р. Македонија, 

согледување на достигнувањата во областа на намалување на процедуралните и 

административни бариери во трговијата , но и дијагностицирање на постојните 

проблеми. 

Четвртиот дел, пак, ги определува  ефектите од либерализацијата на 

трговијата во однос на бизнис секторот во Р. Македонија. Поточно, 

детерминирањето на тоа кои се потенцијалните бенефити од симплификацијата 

на царинските процедури, имплементацијата на електронска обработка на 

трговските документи и усвојувањето на интернационалните признаени 

стандарди и кодекси во оваа област. Тоа, пак, дава можност за оценка на 
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потенцијалите на земјата за креирање  интегриран трговски систем  за 

олеснување на трговијата и дефинирање на стратегиските  насоки за развој. 

Основната цел на овој труд е определување на состојбите во доменот на 

олеснувањето на трговијата во Р.Македонија, како и согледување на нејзините 

ефекти врз унапредување и динамизирање на бизнисот.  Оттука, со овој труд се 

направи напор да се дадат одговори на неколку значајни прашања, коишто 

треба да придонесат за:  

 

• идентификација на светските трендови во контекст на она што 

означува олеснување на трговијата и кои се потребите и 

приоритетите наметнати од истата; 

• согледување на ефектите од институционалните и регулативните 

механизми за олеснување на трговијата врз развојот на бизнисот во 

глобални рамки; 

•  градење стратегија за развој на трговијата во Р.Македонија и 

оптимализација на  бизнис климата и бизнисот преку олеснувањето 

на трговијата; 

• определување  на можностите и потенцијалите на земјата за 

креирање на интегриран трговски систем  преку на воспоставување 

механизми   за мрежно поврзување на бизнис заедницата, владата и 

релевантните институции. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


