Проект:
Поттикнувањето на иселеници од Република
Македонија да увезуваат македонски производи
со македонски субвенции

Видување:


Република Македонија има многубројно иселеништво низ цел свет.



Имаме многу успешни бизнисмени , со развиени бизниси во многу сфери ,
но соработката и поддршката со Република Македонија не е на завидно
ниво.
Што би сакале да поттикнеме:



Развивање на меѓусебна соработка, со цел отворање на нови можности
за партнерство меѓу Владата на РМ и одредени компании во Хрватска кои
се во сопственост на нашите иселеници.



Зголемување на извозот и јакнење на брендот на македонските производи
во Република Хрватска

Вклучени гранки:
Земјоделски производи, Млечна индустрија, Текстилна индустрија,
Чевларска индустрија, Винска индустрија, Конзервна индустрија

ШТО Е НАШАТА ЦЕЛ

МАКЕДОНИЈА
 Зголемен извоз на производи
 Организирано производство и
зголемен обем на производство
 Проширување на постоечките
капацитети,а со тоа и
зголемување на вработеноста
 Поттикнување на
стандардизирано производство
 Развој на економијата
 Позитивен ефект врз буџетот на
РМ
 Зголемување на стандардот во
државата

ХРВАТСКА
 Проширување на своите
капацитети со определена
поддршка на Владата на РМ
 Воведување на систем на
субвенционирање или
одредени поволности од
страна на Владата на РМ
 Поттик за отварање на нови
бизниси за увоз и поддршка на
македонското производство
 Стратешка поддршка и
сигурен партнер
 Зголемување на профит

ЗОШТО ХРВАТСКА
~4.000.000
~ 2.000.000

~ 950 км

 Близок пазар што значи пониски транспортни
трошоци,а со тоа и конкуретни цени на пазарот
 Хрватска има развиен туризам што е можност
за континуиран увоз особено на земјоделски
производи и производи од винарската
индустрија
 Капацитетот на Македонските производители
ке може да обезбеди континуирано
снабдување со производи
 Безцарински увоз на земјоделски производи

Правила на трговската
соработка


Спогодбата за стабилизација и
асоцијација меѓу Република
Македонија и земјите членки на
Европската Унија,



Република Македонија е земја
членка на СТО
Правилата и принципите на СТО,



Договорот меѓу Владата на
Република Македонија и Владата
на Република Хрватска за
изменување и дополнување на
Договорот меѓу Владата на
Република Македонија и Владата
на Република Хрватска за трговија
и стопанска соработка, потпишан
на 25.11.2013 година, во Скопје



Македонскиот извоз на
земјоделски производи
(освен квотите за виното од
400.000 хл, говедско месо и
риба) се одвива без царина
од 1 јуни 2001 година.



Од 1 јануари 2011 година,
земјите членки на ЕУ и
Република Македонија
применуваат слободна
трговска зона во
индустрискиот сектор, што
значи целокупната трговија
во индустрискиот сектор се
одвива без царина.

Надворешно трговска размена на
Република Македонија со
Република Хрватска
Година

во 000 САД$

2015

2016

2017

1-7 2017

Извоз

80,033

89,275

86,908

46,885

64,208

Увоз

99,160

101,879

104,757

56,950

67,148

179,193

191,154

191,665

103,835

131,356

-19,127

-12,604

-17,849

-10,065

-2,940

Вкупно
Дефицит

1-7 2018

Хрватска е рангирана на 19-то место на Листата на земји со кои
Република Македонија остварува најголем обем на трговска размена
со светот во 2017 година и на
20 место во 2018 година, според статистички податоци за
билатерална трговска размена во периодот јануари-јули 2018 година

Тек на проектот
I ФАЗА



Истражување на состојбите и пазарот во Хрватска и средби со
заинересирани страни ( кои се предизвиците, кои се очекувањата,
предлози....)



Увид во можностите за финансирање од страна на европски
фондови



Изготвување на извештај и план проект ( од страна на Агенција за
иселеништво)



Презентирање пред Влада и дефинирање на процеси

II ФАЗА


Анализа на производство и пазар во Република Македонија



Посети на општини и прибирање информации за потенцијални
стопанственици заинтересирани за соработка со компании чии
сопственици се иселеници од Македонија во Република Хрватска, во
координација со Министерство за земјоделие



Анализа на законска регулатива



Подготовки за Бизнис Форум кој ќе се одржи во Хрватска во текот на
2020 година

Агенцијата за иселеништво ќе ги превземе следните активности:
Ќе помогне разговорите за почеток да се водат во правец за извоз на
земјоделски производи и затоа да се разговара со Министерството за
земјоделие каде ќе се утврдат субвенциите за иселеничките
претпријатија, законската регулатива, бирање соодветни земјоделски
производители, организација на откупот, организација за проверка на
квалитетот на производите, и транспортот до Хрватска.
Низ целиот овој пат Агенцијата за иселеништво на Република Македонија
ќе има проект менаџер кој ќе биде посредник и ќе помага во сите
процеси.

Вклучени институции:
Агенција за иселеништво, Кабинет на министер за соработка со дијаспора,
Министерство за земјоделие, Агенција за храна и ветеринарство, Царинска
управа, Агенција за странски инвестиции, Министерство за економија, ЗЕЛС,
Локални самоуправи, Еуростат, Стопанска комора на Македонија

Ви благодарам на вниманието
Зоран Арсов
Агенција за иселеништво
zoran@minisel.gov.mk
www.emigration.gov.mk

