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Порака од тимот на МАМЕИ

Почитувани компании,

Пред Вас се наоѓа најновото издание на Индустрискиот билтен на
Асоцијацијата на метална и електро индустрија МАМЕИ. 
Ова издание го испраќаме до Вас во време на економска нестабилност
предизвикана од вирусот КОВИД 19. 
Светската индустрија се наоѓа пред голем предизвик.
Повеќегодишниот тренд на глобализација, која ги трансформираше
националните економии во еден голем меѓусебно поврзан и меѓусебно
зависен систем доживува застој и се поставува прашањето во кој
правец ќе продолжи да се движи и развива.

Компаниите од Република Северна Македонија се несомнено дел од
овој глобален систем. Директно или индиректно, најголемиот дел од
лесната преработувачка индустрија која ги опфаќа секторите метало-
преработка, преработка на гума и пластика, како и електро-
електронската индустрија ги почуствуваа последиците од КОВИД 19.
Откажани или намалени барања од купувачите, потешкотии во
обезбедување на определени репро материјали, работа со намален
или лимитиран капацитет, потешкотии во финансиското работење на
компаниите и намалена ликвидност, сите овие предизвици се
исправени пред домашната индустрија. 

Ситуацијата се менува од ден во ден. Во моментов не се можни
прецизни долгорочни планови, туку најоптимално прилагодување на
моменталната состојба. Треба константно следење на ситуацијата со
традиционалните партнери на македонските компании, претежно од
Германија и Западна Европа, но истовремено треба и да се
идентификуваат и анализираат потенцијални нови партнери. 

МАМЕИ традиционално секоја година во Септември го организира
најголемиот бизнис настан за лесната преработувачка индустрија
Macedonian Manufacturing Expo. Овој бизнис настан и саем им
овозможува на домашните компании поврзување со голем број на
купувачи од Европа и регионот, како и странските директни
инвеститори во земјава. Исправени пред предизвикот на забрана за
патувања и одржување на големи настани, разгледуваме неколку
можни решенија и алтернативни можности да го одржиме истиот. 

Во наредниот период ќе Ве известиме за датумот и начинот на
одржување на Macedonian Manufacturing Expo 2020. Дотогаш,
почитувајте ги препорачаните мерки за заштита и безбедност при
работа. 

Со почит, 
Тимот на МАМЕИ

Откажан Хановерскиот саем

За првпат во својата 73-годишна историја, Хановерскиот саем
(Hannover Messe) нема да се одржи оваа година, поради ризикот кој го
претставува пандемијата на коронавирусот. Оваа вест беше најавена
на 26 март во изјава на компанијата која раководи со саемиштето во
Хановер Deutsche Messe AG.  

Во истата изјава, претседателот на управниот одбор на Deutsche
Messe AG, д-р Јохен Коклер изјави дека „потребата за ориентација и
размена [помеѓу команиите во овие индустрии] е од особена важност
за време на криза, и моментално [тимот на Deutsche Messe AG работи]
на онлајн Hannover Messe платформа за дигитално информирање и
нетворкинг, која за брзо ќе им биде достапна на корисниците.“ 

„Иако ништо нема да го замени директниот човек-на-човек контакт, но
особено во време на криза, мора да бидеме флексибилни и
прагматични. Како организатори на најважниот индустриски саем на
светот, сакаме да понудиме ориентација и одржлив економски живот
за време на криза. Тоа и ќе го постигнеме со новата дигитална
понуда“ изјави Коклер, а беа најавени поголем број на онлајн
формати за размена на информации помеѓу изложувачите и
посетителите, на сите теми од интерес на компаниите, од промени во
економски политики до технолошки напредоци. Дополнително,
беше најавен live stream на интервјуа и панел дискусии со експерти, и
презентации на најдобри случаи од целиот свет, а и алатката за
пребарување на Hannover Messe беше надоградена со можност за
директно контактирање помеѓу изложувачи и посетители. 

Пред да биде донесена оваа одлука, саемот прво беше одложен за
периодот од 13-17 јули, откако прво беше закажан за 20-24 април.
МАМЕИ и оваа година соработуваше со нашите партнери Агенцијата за
странски инвестиции и промоција на извоз Invest North Macedonia во
организација на националниот павиљон за Хановерскиот саем, за кој
беа избрани осум компании, три од кои беа нашите членови - Завар
компани, Раде Кончар ТЕП и Техногума Николов.  

Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот Invest
North Macedonia го потврди учеството на саемот во 2021, на ист по
големина или можеби и поголем национален павиљон.  

Се гледаме наредната година на Hannover Messe, кој веќе е закажан
за 12-16 април 2021.

СТУДИЈА НА МЕЃУНАРОДНАТА ФИНАНСИСКА
КОРПОРАЦИЈА (ИФЦ)

Меѓународната Финансиска Корпорација (ИФЦ) е во процес на лансирање на нов
проект: Подобрување на синџирот на вредности во преработувачката индустрија
во Западен Балкан со основната цел: да се подобри конкурентноста на истиот и
негова интеграција во регионалните синџири на вредности. 

Во многу студии и истражувања, беше посочено дека пристапот до финансии е
еден од главните фактори кои го го потпомагаат растот на компаниите, а во исто
време, немањето пристап до финансии е главната пречка во експанзијата и
подобрувањето на производните капацитети.  

Затоа, правиме една студија, која ќе го информира ИФЦ и ќе го идентификува
потенцијалот за развој на финансиски инструменти за зајакнување на
конкурентноста и можноста да се креираат подобри меѓусебни врски во рамки
на синџирот на вредности во производниот процес.   Еден многу важен дел на
проектот ќе биде проценката на потенцијални интервенции за поддршка на
производствените компании за време и пост кризата со COVID-19. 

Резултатите од анкетата, ќе бидат диструбуирани до учесниците во истата на
ниво на вкупни резултати давајќи информации за главните   заклучоци. Истата,
ќе служи и за да го информира ИФЦ за потенцијалната и финансиската помош,
која треба да биде дизајнирана за да се помогне на компаниите на краток рок
(итно за време на кризата со  COVID-19) како и да среден рок (пост COVID-19) 

Асоцијацијата на метална и електро индустрија МАМЕИ во соработка со ИФЦ ја
спроведува оваа студија до сите компании од лесната преработувачка индустрија
(метал, гума, пластика, електро-електронска). Целта на МАМЕИ е преку заеднички
активности на компаниите да ја обедини индустријата во Република Северна
Македонија и да се претстави пред нови потенцијални купувачи. 

Ве замолуваме да одвоите 10 минути од Вашето време и да одговорите на
прашања од студијата на следниот
линк: https://www.surveymonkey.com/r/XYKKXSM 

Ви благодариме

Станете дел од МАМЕИ

Во овој турбулентен и неочекуван период од голема важност е
заедничко делување и обединување на индустријата со една цел- што
полесно пребродување на тешкотиите со кои се соочуваме сите
заедно. Асоцијацијата на метална и електро индустрија МАМЕИ ги
повикува компаниите од лесно преработувачките индустрии, односно
преработка на метал, гума, пластика, како и електро-електронска
дејност да се приклучат кон нашата организација. Проблемите со кои
нашите индустриски сектори се соочуваат и допрва ќе се соочуваат
поради новонастанатата криза, ќе мора да се решаваат заеднички и
координирано.

Без разлика дали станува збор за комуницирање со надлежните
органи и лобирање за специфичните потреби на компаниите од овој
сектор во претстојните месеци, или воспоставувањето на нови
добавувачки ланци откако ќе се нормализира ситуацијата –
предизвиците на наредните месеци ќе бидат најлесно совладани
заедно. Заедничкиот настап пред нови странски купувачи ќе биде од
особено значење, а силата на нашата индустрија е во меѓусебната
соработка и дејствување.

Со таа цел, Ве повикуваме да станете дел од нашата Асоцијација.
Поради моменталните услови, нудиме олеснителни околности за
зачленување во МАМЕИ. За повеќе информации одете на нашата веб
страна www.mamei.mk. 

МАМЕИ нуди финансиска поддршка
за обуки и нови вработувања

Асоцијацијата на метална и електро индустрија МАМЕИ, заедно со
Проектот на УСАИД за развој на деловниот екосистем ви овозможуваат
финансиска поддршка за спроведување на обуки за
преквалификација и доквалификација на кадри за потребите на
вашите компании.

Повикот за компании заинтересирани за спроведување на вакви обуки
ќе биде отворен во текот на целата календарска година до моментот
на исцрпување на средствата наменети за оваа активност. Средствата
ќе се доделуваат за новообучени и нововработени лица во
производствените процеси на компаниите.

Заинтересираните компании ќе можат да ни се обратат на контакт-
мејловите и контакт-броевите приложени подолу.

Запознаете ја најновата членка на
МАМЕИ - Халдер

Халдер е словенечка компанија – најголемата и најстара подружница
на германската компанија Erwin Halder KG, која нуди сеопфатни и
високо-квалитетни технички решенија за производство во областа на
опреми за стегање, автоматазација, стандардни компоненти за
механичко инженерство, изработка на алати и производство на рачен
алат. Со новоотвореното претставништво во 2020 во Македонија,
Халдер цели да биде чекор поблиску до бројните македонски
компании кои ги вбројува помеѓу своите клиенти.

Помеѓу своите партнери чии производи можете да ги најдете во
нивниот асортиман, Халдер ги вбројува светскиот лидер во
производство на индустриска автоматизација со високи перформанси
DESTACO, данскиот производител на опрема за производство на
калапи за вбризгана пластика MouldPRO, австриската компанија за
производство на роботска опрема FerROBOTICS и германската
групација ROEMHELD и нивната широка палета на опрема за стегање.

Халдер својата примарна мисија ја препознаваат во нудење
„поддршка на нашите клиенти во имплементирање на нивните процеси
на производство, зголемување на ефикасноста на операциите во
производството, подобрување на ергономијата на работните места, а
со тоа и подобрување на оперативните перформанси на нивното
производство.“

Ваша реклама
тука?

Ваша објава
тука?

Станете наша
членка

Асоцијација на метална и електро индустрија МАМЕИ 

Козле 1б, 1000 Скопје

facebook website e-mail e-mail linkedIn

Асоцијацијата на метална и електро индустрија (МАМЕИ) беше
основана во април 2014 од страна на водечки компании од
метало-преработувачката и електро индустрија во Македонија со
единствена цела - да ги обедини македонските компании од овие
сектори и да им понуди поддршка и квалитетни бизнис услуги за
забрзување на нивниот раст. Нашата мисија е да ги обединиме
сите компании од лесно преработувачкиот сектор и да понудиме
услуги за фасилитирање на нивниот развој. 

Нашата визија е да станеме централна точка на сите компании од
овој сектор, и лидер во регионални и европски проекти за
соработка и пазарни поврзувања. МАМЕИ моментално работи со
над 20 членови - компании од лесно преработувачките сектори.

Дознајте повеќе за Халдер
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