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ТЕКСТИЛЦИТЕ НИ "    ВИСАТ" НА КОНЕЦТЕКСТИЛЦИТЕ НИ "  

Пишува: Арсен КОЛЕВСКИ

За првите три месеци од годинава 
македонската текстилна индус-
трија оствари 137 милиони долари 

од извоз на текстилни производи, со 
што нејзиното учество во вкупниот из-
воз на земјава бележи нагорна линија. 
Меѓутоа, овој стопански сектор, според 
статистичките податоци за истиот пе-
риод лани, иако бележи зголемување и 
во доменот на лон доработките, се нао-
ѓа во сè понезавидна финансиска сос-
тојба.

Парадоксот е уште поголем со тоа 
што фактичката состојба е таква што 
кол ку повеќе текстилниот сектор во 
Македонија извезува, толку поголеми 
загуби и проблеми си создава.

Покрај ова, трошоците на работење 
сè повеќе се зголемуваат, и тоа во ус-

Влошената финансиска 
положба на претпријатијата, 
како резултат и на 
дополнителните проблеми 
предизвикани и од 
енормниот пад на курсот на 
доларот во однос на 
денарот, стопанствениците 
ја потенцираа како 
алармантна и бараат итно 
преземање на мерки на овој 
план, бидејќи согледувањата 
и проценките укажуваат на 
тенденција на натамошно 
опаѓање на курсот на 
доларот, што би 
предизвикало извозниците 
да се најдат во состојба да ги 
откажуваат договорите и да 
ги отпуштаат вработените.

Во текот на минатиот 
месец повеќе помали 
конфекции низ државата 
останаа без работа. Од 
Трговската текстилна 
асоцијација тврдат дека таа 
состојба е резултат на 
слабата продажба на текстил 
во европските држави. 
Според нив, магацините на 
европските деловни 
партнери се преполни со 
производи од колекцијата 
есен-зима, чија продажба 
застанала поради 

невообичаено топлото 
време за овој период 
од годината.

лови на сè поприсутна неликвидност 
на компаниите и остварувањето не га-
тивни резултати од извозот во Сое ди не-
тите Американски Држави, како и во 
земјите со доларско плаќање на из-
возот, а поради нискиот пресметковен 
курс на доларот во однос на денарот 
тековното производство станува сè по-
нерентабилно.

ЗАГУБИ
Оттаму и остварувањето високи за-

губи од работењето и зголемени со-
цијални тензии. Влошената финансиска 
положба на претпријатијата, како ре-
зултат и на дополнителните проблеми 
предизвикани и од енормниот пад на 

курсот на доларот во однос на денарот, 
стопанствениците ја потенцираа како 
алармантна и бараат итно преземање 
на мерки на овој план, бидејќи со гле-
дувањата и проценките укажуваат на 
тенденција на натамошно намалување 
на курсот на доларот, што би пре диз-
викало извозниците да се најдат во со-
стојба да ги откажуваат договорите и да 
ги отпуштаат вработените. 

Анализите покажуваат дека за из-
минатите години падот на доларот из-
несува 50 отсто, што претставува оства-
рување на помали финансиски сред-
ства од извозот.

Поради ова, секторот кој, колку за 
илустрација, вработува повеќе од 
40.000 вработени (најзастапена сто пан-
ска гранка) во изминативе години по 

М А К Е Д О Н С К И О Т  Т Е К С Т И Л Е Н      С Е К Т О Р  СМ А К Е Д О Н С К И О Т  Т Е К С Т И Л Е Н    È  П О В Е Ќ Е  Н А  У Д А Р  О Д  Н И С К И О Т  
К У Р С  Н А  З Е Л Е Н А Т А  В А Л У Т АК У Р С  Н А  З Е Л Е Н А Т А  В А Л У Т А

ЗА МАЛИТЕ ПЛАТИ СО ГОЛЕМИ ЗА МАЛИТЕ ПЛАТИ СО ГОЛЕМИ 
ЗАФАЌАЊА СÈ УШТЕ НЕМА РЕШЕНИЕЗАФАЌАЊА СÈ УШТЕ НЕМА РЕШЕНИЕ

РАБОТА НА КУПИШТА, РАБОТА НА КУПИШТА, 
ЕФЕКТИ РЕЧИСИ НИКАКВИЕФЕКТИ РЕЧИСИ НИКАКВИ



29  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 724 / 16.5.2008

ТЕКСТИЛЦИТЕ НИ "    ВИСАТ" НА КОНЕЦВИСАТ" НА КОНЕЦ

М А К Е Д О Н С К И О Т  Т Е К С Т И Л Е Н      С Е К Т О Р  С С Е К Т О Р  С ÈÈ  П О В Е Ќ Е  Н А  У Д А Р  О Д  Н И С К И О Т   П О В Е Ќ Е  Н А  У Д А Р  О Д  Н И С К И О Т  
К У Р С  Н А  З Е Л Е Н А Т А  В А Л У Т А

МАКЕДОНСКИТЕ ТЕКСТИЛЦИ ЌЕ ИЗВЕЗУВААТ И СО 
ТУРСКИ МАТЕРИЈАЛИ

Од неодамна, македонските компании, претежно текстилците, до-
бија зелено светло да извезуваат производи како македонски, иако во 
нив имаат вградено материјали со потекло од Турција. Станува збор 
за почнување на примената на дијагоналната кумулација на потеклото 
на индустриски стоки Македонија - Турција - ЕУ. Се смета дека мож-
носта за користење на дијагоналната кумулација ќе биде силна под-
дршка, особено за домашната текстилна индустрија, со оглед на тоа 
дека станува збор за одлука на која нашите компании долго чекаа, би-
дејќи досега имаа проблем да ги декларираат своите изработки како 
македонски поради вградените увозни материјали.

Според Стопанска комора на Македонија, со ова се отвора нова 
можност за македонското стопанство во изградувањето конкурентна 
способност на регионално ниво и во рамките на Европската унија. Се 
оценува дека тоа е исклучително унапредување на конкурентниот 
капацитет на македонските фирми и силен поттик за странските ин-
вестиции, вклучувајќи ги и турските.

ри од странство, заклучувајќи дого вор-
ни зделки со мали серии и на малени 
цени на лон доработките. Кон фекциите 
укажуваат дека нивната ориентација на 

тврдат дека таа состојба е резултат на 
слабата продажба на текстил во европ-
ските држави. Според нив, магацините 
на европските деловни партнери ос-

основ на курсни разлики, загуби големи 
средства, што укажува на тоа дека на 
текстилците им е неопходна помош од 
државата, и тоа итно. Имено, доколку 
продолжи ваквата состојба, лесно може 
извозниците во САД полека да почнат 
да стануваат загубари, правејќи загуби 
наместо добивка од извозот во долари.

Покрај ова, присутната економска 
криза на европскиот и на амери кан-
скиот пазар, во услови на сè поголемата 
конкуренција која доаѓа од Далечниот 
Исток предизвикува сериозни тешко-
тии во остварувањето на тековната 
репродукција и извозните активности. 
Традиционалните долгогодишни парт-
нери од Западна Европа и САД го селат 
капиталот, при што својот интерес го 
свртуваат кон Кина, Пакистан, Виетнам 
и др. земји, што ќе придонесе да има не-
гативни ефекти врз извозните мож нос-
ти на текстилната индустрија.

Во изминатиов период е присутна 
намалена работа со деловните партне-

вршење лон производство не обез бе-
дува стабилно работење, при што вис-
тин скиот развој е можен само преку 
"чис тиот класичен извоз".

Во оваа насока, паралелно со вака 
влошената состојба, присутен е и сè по-
големиот притисок од оние странски 
партнери кои ја продолжија сора бот-
ката за намалување на и онака малите 
извозни цени, што на текстилците им 
предизвикува значителни тешкотии.

СОСТОЈБИ
Сè повеќе помали конфекции низ 

државата во текот на минатиот месец 
останаа без работа. Ваквата состојба е 
дури и алармантна, доколку се знае 
фактот дека, на пример, само во Штип, 
македонската метропола на текстилот, 
во повеќе од седумдесеттина конфек-
ции работат околу 6.000 лица.

Од Трговската текстилна асоцијација 

танале преполни со производи од ко-
лекцијата есен-зима, чија продажба за-
станала поради невообичаено топлото 
време за овој период од годината.

Тоа предизвика многу европски ком-
пании за кои работат македонските тек-
стилци да имаат лоша сезона. Затоа тие 
ги намалија порачките од поголемите 
македонски текстилни компании. По ма-
лите конфекции најсилно го почув ству-
вале ударот поради фактот дека тие до-
биваат работа од поголемите, кои во 
вак ви услови прво се обезбедуваат се-
беси. Кај нив постои страв дека можеби 
никогаш повеќе нема да проработат.

Во овие фабрики, на пример, до кол-
ку просечната плата изнесува 10.000 
денари, на неа се плаќаат придонеси од 
69 проценти. Но, за плати од 6.000 де-
нари, какви што има во некои кон фек-
ции, зафаќањата одат дури до 82 про-
цента. Затоа е нејасно како ние да им 
конкурираме на Кина, Пакистан, Индо-
незија, големи држави каде што нај-
многу се произведува текстил.

Од овие причини, централно пра ша-
ње за опстанокот на оваа наша индус-
триска гранка е намалувањето на да-
вачките. Според менаџерите, тие од тек-
стилната бранша треба да се сведат на 
ниво од 40 до 45 отсто. На тој начин 
многу текстилни претпријатија ќе мо-
жат да ги зголемат платите на вра бо те-
ните и да инвестираат во посовремена 
технологија.

При тоа, текстилниот сектор е из ло-
жен и на сè поголем удар од страна на 
шверцот и на сè поприсутната сива 
економија, што придонесе за "фик тив-
но" намалување на потрошувачката на 
домашниот пазар, одлевајќи го про фи-
тот по нелегалните канали. Ваквиот 
економски удар предизвика натамошна 
ерозија на капиталот од овој сектор, со 
што му е намалена конкурентната спо-
собност на извозното стопанство, а 
особено влошено е структурното учес-
тво во извозот, со нагласено место на 
лон доработките и малото учество во 
финализацијата на производите.

Колку за илустрација, текстилната 
индустрија во нашава држава е значаен 
социјален катализатор, бидејќи вра бо-
тува повеќе од 40.000 лица, а девизниот 
прилив кој од оваа гранка го остварува 
државата изнесува 25 милиони евра.


