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ЕКОНОМИЈА

Пишува:  
Арсен КОЛЕВСКИ

СТАРТУВАШЕ ЦЕЛОСНАТА БЕСЦАРИНСКА ТРГОВИЈА СО СРБИЈА

ЕКОНОМИЈА

КРЕНАТАТА РАМПА 
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елосната трговска ли-
берализација со Ср-
бија се очекува да им 
зададе најголем удар 

на македонските земјоделци, 
чие производство се бране-
ше токму со царината и со 
квотите. Повеќе не важат до-
сегашните царини - за мле-
кото од 25 отсто и 5 евро цен-
ти по литар, а за пченицата 
од 15 отсто и 10 евроценти 
по килограм.

Во јавноста се шпеку ли-
раше дека без ниту денар ца-
рина евтините српско млеко 

Ако земјоделците сега се исплашени, 
што ќе биде кога ќе влеземе во Ев-
ропската унија, каде унгарската пче-
ница е 30 отсто поевтина и од српската. 
Генерално гледано, ако српската стра-
на има предност со пченицата и со 
млекото, Македонија е во предност со 
раноградинарските производи, ви но-
то, тутунот, велат во Министерството 
за економија.

и пченица ќе го преплават 
македонскиот пазар, а до-
маш ното производство ќе 
претрпи огромни загуби.

Отворањето на границите 
особено се најавуваше дека 
ќе ги покоси македонските 
же твари кои, според пока за-
телите, и досега беа далеку 
понеконкурентни од земјо дел-
ците во соседството. Вл аста 
дополнително ги "удри" жет-
варите и со меѓуна род ниот 
тендер за пченица, со кој тре-
ба да се наполнат др жавните 
резерви.

Во Царинската управа на 
Македонија велат дека апсо-
лутно нема место за никаква 
паника зашто и досега, во 
про  сек, годишно имавме по 
80.000 тони пченица без увоз, 
и тоа од 1 април 2003 го дина, 
кога влеговме во СТО, и плус 
целосна либерализација со 

те млекопроизводители се 
исплашени од конку рен ци-
јата на евтиното српско про-
изводство, Минис тер ството 
за економија тврди дека мес-
то за паника нема. 

"Факт е дека српската пче-
ница има пониска цена. Но, 
Македонија секоја година 
успева да задоволи меѓу 50-
60 проценти од потребите со 
сопствена пченица, а оста-
токот е од увоз. И досега до-
бар дел влегуваше без ца-
рина. Ако земјоделците сега 
се исплашени, што ќе биде 
кога ќе влеземе во ЕУ, каде 

унгарската пченица е 30 от-
сто поевтина и од српската. 
Генерално гледано, ако срп-
ската страна има предност 
со пченицата и со млекото, 
Македонија има предност со 
раноградинарските произ-
води, виното, тутунот. Кој е 
во предност ако ние доби ва-
ме десетмилионски пазар, а 
Србија двомилионски", изја-
ви Крум Ефремов, државен 
советник во Министерството 
за економија. Процен ките на 
надлежното Министерство 
се дека со спогодбата, по тро-
шувачите можат да добијат 
поевтини стоки, особено кај 
млекото, кое досега се уве-
зуваше главно од БиХ без 
царина. Доколку се појават 
големи проблеми на пазарот, 
со Спогодбата се предвидени 
заштитни механизми - сто пи-
рање на увозот како при вре-
мена мерка, по што би се со-
станал Мешовитиот ко ми тет 
од претставници на двете 
зем ји.

Хрватска и со Босна и Хер-
цеговина. 

"Сега делот се отвора и со 
Србија, и сите кои увезувале 
од други земји се бунат, би-
дејќи ќе им се намалат про-
фитите. Всушност, и порано 
пазарот беше отворен и ре ал-
но нема никакви нови кон-
цесии, туку редистрибуција 
на ќарот меѓу увозниците и 
земјите производители", ве-

ли Златко Ветеровски, со вет-
ник на директорот на Царин-
ската управа.

Не е нова работа трго-
вијата меѓу Македонија и Ср-
бија да се одвива без царина. 
Договорена уште во 1996 го-
дина, целосната либерали-
зација на трговијата стар ту-
ваше од минатата седмица. 
Иако производителите на 
пче    ница, брашно и до маш ни-
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