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1. Επιχειρηματική δραστηριότητα  

1.1 Ενέργεια και Ορυκτά 

 

-Οι τιμές της βενζίνης αυξήθηκαν κατά 1,15%  
Η Ρυθμιστική Επιτροπή Ενέργειας (ERC) κατέληξε σε απόφαση για αύξηση των τιμών της βενζίνης κατά 
1,15%. Οι νέες τιμές διαμορφώνονται ως ακολούθως: Eurosuper BS-95 68,5 δηνάρια ανά λίτρο, Eurosuper BS-
98 70,5 δηνάρια ανά λίτρο, Eurodiesel 61,5 δηνάρια ανά λίτρο, εξαιρετικά ελαφρύ οικιακό πετρέλαιο 61 
δηνάρια ανά λίτρο και μαζούτ 35,3 δηνάρια ανά κιλό.  
 

1.2 Κατασκευών, δομικών υλικών και Real Estate 

-Δείκτες κόστους κατασκευής νέων κατοικιών, α΄ τρίμηνο του 2021  
Το πρώτο τρίμηνο του 2021, σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2020, το κόστος κατασκευής νέων 
κατοικιών αυξήθηκε κατά 2,4% και το κόστος υλικών κατά 4,6%, ενώ το κόστος εργασίας μειώθηκε κατά 1,7%. 
Το πρώτο τρίμηνο του 2021, σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2020, το κόστος κατασκευής νέων 
κατοικιών αυξήθηκε κατά 5,1%, το κόστος υλικών κατά 4,5% και το κόστος εργασίας κατά 6,5%.  
 
-Ολοκλήρωση της κατασκευής της εθνικής οδού Kichevo-Ohrid μέχρι το τέλος του 2023 
Οι διαπραγματεύσεις με την κινεζική εταιρεία "Sinohydro" βρίσκονται στο τελικό στάδιο, στο οποίο 
προβλέπεται η παράταση της προθεσμίας (λόγω αυξημένου όγκου εργασιών) για την ολοκλήρωση των 
κατασκευαστικών εργασιών στον αυτοκινητόδρομο Kichevo-Ohrid μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023, δήλωσε ο 
Διευθυντής της δημόσιας επιχείρησης κρατικών οδών κ. Ejup Rustemi.  
 
-Ολοκληρωμένες κατασκευαστικές εργασίες από επιχειρηματικούς φορείς, 2020 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το 2020, οι επιχειρηματικές οντότητες που 
ασχολούνται με κατασκευαστικές δραστηριότητες ολοκλήρωσαν κατασκευαστικές εργασίες ύψους 32,7 δισ. 
δηναρίων. Από το ποσό αυτό, 12,5 δισ. δηνάρια αφορούσαν σε κατασκευές ιδιωτικής ιδιοκτησίας. Κατά τη 
διάρκεια του 2020, πραγματοποιήθηκαν οικοδομικές δραστηριότητες σε 2.385 κατασκευές και ολοκληρώθηκαν 
συνολικά 2.335 κατοικίες, συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 152.825 τ.μ., εκ των οποίων οι 2.299 ήταν ιδιωτικής 
ιδιοκτησίας. Η μέση ωφέλιμη επιφάνεια δαπέδου των ολοκληρωμένων κατοικιών ήταν 65,5 τ.μ. Από τις 
περιφέρειες, οι περισσότερες κατασκευαστικές δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή των 
Σκοπίων. 
 
-Παράνομες κατασκευές στη Βόρεια Μακεδονία, 2020 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο αριθμός των παράνομων κατασκευών είναι ως 
ακολούθως: 98 οικιστικές μονάδες (14,3%), 114 επεκτάσεις, ανακαινίσεις και προσαρμογές (16,6%), 66 
επιχειρηματικά κτίρια (9,6%), 52 γκαράζ (7,6%), 117 φράχτες (17,1%), 4 σκάλες (0,6%), 14 βεράντες (2%), 11 
καλοκαιρινές βεράντες (1,6%), 85 στέγαστρα (12,4%), 39 προσωρινές δομές (5,7%) και 85 βοηθητικές δομές 
(12,4%). Οι περισσότερες από τις παράνομες κατασκευές είναι ιδιωτικής ιδιοκτησίας (99%). 
 

1.3 Τραπεζικός & Χρηματοοικονομικός Τομέας  

-Η Αναπτυξιακή Τράπεζα της Βόρειας Μακεδονίας δημοσιεύει ετήσια έκθεση για το 2020 
Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση απολογισμού για το έτος 2020, η Αναπτυξιακή Τράπεζα της Βόρειας 
Μακεδονίας παρείχε στήριξη περίπου 81 εκατ. ευρώ στον πραγματικό τομέα το 2020, εκ των οποίων τα 13,5 
εκατ. ευρώ χορηγήθηκαν με τη μορφή πιστωτικών γραμμών χωρίς επιτόκια COVID 1 και COVID 2. Η συνολική 
δραστηριότητα της Τράπεζας το 2020 αυξήθηκε κατά 16%, κλείνοντας το έτος με θετικό οικονομικό αποτέλεσμα 
31,8 εκατ. δηναρίων. Η Αναπτυξιακή Τράπεζα έκλεισε το 2020 με το άνοιγμα της δημόσιας πρόσκλησης για 
COVID 3, έτερη γραμμή πίστωσης χωρίς επιτόκιο, που υποστηρίζεται από το πρόγραμμα IPA ΙΙ της ΕΕ και της 
Κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας, συνολικής αξίας 31 εκατ. ευρώ, αναφέρει η έκθεση. 
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-Στρατηγικό Σχέδιο Κεντρικής Τράπεζας 2022-2024  
Το Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας της Βόρειας Μακεδονίας ενέκρινε το Στρατηγικό Σχέδιο για την περίοδο 
2022-2024, υπό τον τίτλο «Η Κεντρική Τράπεζα, με ευέλικτες, σωστά μελετημένες και έγκαιρες αποφάσεις, σε 
περιόδους ραγδαίων αλλαγών και ψηφιακού μετασχηματισμού, συμβάλλει σε ένα υψηλότερο βιοτικό επίπεδο 
των πολιτών, δημιουργώντας ένα περιβάλλον βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης». 
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Τράπεζας, μέσω των εννέα στρατηγικών στόχων, η Κεντρική Τράπεζα θα 
συνεχίσει να δεσμεύεται για τη βελτίωση της διαδικασίας εφαρμογής της νομισματικής πολιτικής, τη 
σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος, την ομαλή λειτουργία των συστημάτων πληρωμών, τη διαχείριση 
των συναλλαγματικών διαθεσίμων, με σκοπό την παροχή προϋποθέσεων για αποτελεσματικές, καινοτόμες και 
αξιόπιστες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.  
 
-Η κατασκευαστική Adora Engineering ελέγχει πλέον το 15% της Komercijalna Banka 
Η εγχώρια κατασκευαστική εταιρεία Adora Engineering, ιδιοκτήτης της οποίας είναι ο κ. Vanco Cifliganec με 
καταγωγή από το Radovish της Βόρειας Μακεδονίας, απέκτησε, μέσω του χρηματιστηρίου των Σκοπίων, 
επιπλέον 48.837 μετοχές της Komercijalna Banka, έναντι 6,95 εκατ. ευρώ. Με τον τρόπο αυτό, η Adora 
Engineering κατέχει πλέον το 15% των μετοχών της Komercijalna Banka και είναι ο μεγαλύτερος μεμονωμένος 
μέτοχος της τράπεζας. Η Adora Engineering έχει καταβάλει περίπου 15 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του 15% 
των μετοχών της Komercijalna Banka.  
 
-Συμφωνία για νέα φθηνά δάνεια ύψους 100 εκατ. ευρώ για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις  
Μια συμφωνία για νέα φθηνά δάνεια ύψους 100 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) που θα στηρίξει τουλάχιστον 300 έργα εγχώριων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, υπέγραψε ο 
Υπουργός Οικονομικών, κ. Fatmir Besimi, η Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, κα Liljana Pavlova και ο Διευθυντής της 
Αναπτυξιακής Τράπεζας της Βόρειας Μακεδονίας, κ. Kire Naumov, παρουσία του Πρέσβη της ΕΕ κ. David 
Geer. Η Αναπτυξιακή Τράπεζα θα διανείμει τα κεφάλαια στις εταιρείες μέσω των εμπορικών τραπεζών. Οι όροι 
υπό τους οποίους θα χορηγηθούν τα δάνεια στις επιχειρήσεις είναι εξαιρετικά ευνοϊκοί, με περίοδο 
αποπληρωμής έως 12 έτη και περίοδο χάριτος 2 ετών, ανάλογα με το αν τα δάνεια θα προορίζονται για 
επενδύσεις ή αύξηση των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης και με εξαιρετικά ευνοϊκό προνομιακό επιτόκιο, το 
οποίο για τις πρώτες δόσεις θα ανέλθει έως 1,6%. 
 

1.4 Τομέας Μεταφορών & Επικοινωνιών/Πληροφορικής 

-Συνάντηση του Υπουργού Κοινωνίας της Πληροφορίας και Διοίκησης με εκπροσώπους της Εταιρείας 
Τεχνολογιών Εξερεύνησης Διαστήματος - Space X 
Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου, το Υπουργείο Κοινωνίας και Διοίκησης της Πληροφορίας της Βόρειας 
Μακεδονίας αναζητά τις καλύτερες επιλογές για την παροχή διαδικτύου υψηλής ταχύτητας για όλους τους 
πολίτες της χώρας, σε αστικές και αγροτικές περιοχές που δεν έχουν ακόμη πρόσβαση στο διαδίκτυο, καθώς 
και για ευκαιρίες βελτίωσης της συνδεσιμότητας σε όλες τις περιοχές και τις πόλεις της χώρας.  Προς τούτο, ο 
Υπουργός Κοινωνίας και Διοίκησης της Πληροφορίας, κ. Shaqiri, συναντήθηκε (διαδικτυακά) με εκπροσώπους 
της εταιρείας Τεχνολογιών Εξερεύνησης Διαστήματος - Space X, προς εξεύρεση των καλύτερων δυνατών 
λύσεων. Εκ των ιδεών είναι η επιδότηση της σύνδεσης στο διαδίκτυο μέσω ενός συστήματος κουπονιών, 
λαμβάνοντας το παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, στην προκειμένη περίπτωση της Γερμανίας. Στόχος 
είναι, υπογραμμίζει το Υπουργείο, η επίτευξη ταχύτητας διαδικτύου 300 Mbps σε κάθε σπίτι.  

 
-Η Κυβέρνηση εγκρίνει οικονομική βοήθεια για τους μεταφορείς  
Η Κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας ενέκρινε (κατά την 79η συνεδρίασή της) την καταβολή οικονομικής 
βοήθειας για όλες τις εγγεγραμμένες επιχειρήσεις που ασχολούνται με τις διεθνείς μεταφορές επιβατών και 
αγαθών, σύμφωνα με τα μέτρα 7 και 8 της 5ης δέσμης οικονομικών μέτρων κατά του COVID. Με το μέτρο 7, 
περίπου 50 επιχειρήσεις θα λάβουν συνολικά 13,6 εκατ. δηνάρια, και με το μέτρο 8 οι επιχειρήσεις θα λάβουν 
επιχορηγήσεις μεταξύ 3.000 και 10.000 ευρώ. 
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-Το FITR θα χρηματοδοτήσει 4 έργα για τη ψηφιοποίηση της γεωργίας 
Τέσσερις (4) εταιρείες θα λάβουν χρηματοδοτική στήριξη από το Ταμείο Καινοτομιών και Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης (FITR) στο πλαίσιο του έργου «Πρόκληση για τη ψηφιοποίηση της γεωργίας» που διεξάγεται σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας και υποστηρίζεται από το Πρόγραμμα για την Αύξηση της 
Απασχόλησης στην Αγορά του Ελβετικού Οργανισμού Ανάπτυξης και Συνεργασίας. "Οι 4 εγχώριες νεοφυείς 
επιχειρήσεις προσέφεραν αρκετά καινοτόμες λύσεις, η εφαρμογή των οποίων πιστεύουμε ότι θα 
αντικατοπτρίζει άμεσα την παραγωγικότητα των εταιρειών. Με έργα όπως αυτά, πιστεύουμε ότι είμαστε στον 
σωστό δρόμο για να μεταμορφώσουμε τον τομέα της γεωργίας", δήλωσε ο Διευθυντής του FITR κ. Kosta 
Petrov. Για το έργο αυτό, το FITR εξασφάλισε προϋπολογισμό 6 εκατ. δηναρίων και καλύπτει το κόστος των 
έργων έως και 90%, αλλά όχι περισσότερο από 1,5 εκατ. δηνάρια. Στις επιλεγείσες εταιρείες θα παρασχεθεί 
επίσης βοήθεια καθοδήγησης για τη δημιουργία των σχεδίων τους, τα οποία προβλέπεται να ολοκληρωθούν 
τους επόμενους 12 μήνες. 
 

1.5 Αγροτικός τομέας και τομέας τροφίμων 
 

-Η ρακή του Tikves κερδίζει βραβείο στο Φεστιβάλ οινοπνευματωδών ποτών στη Σόφια 
Η ρακή που παράγεται από το Οινοποιείο Tikves κέρδισε το βραβείο για το "Best Imported Rakija" στο 
Φεστιβάλ Ρακής και Οινοπνευματωδών Ποτών στη Σόφια της Βουλγαρίας, μεταξύ 23 διαγωνιζόμενων από 
διάφορες Βαλκανικές χώρες. "Περίπου το 10% της συνολικής ετήσιας παραγωγής του Tikves εξάγεται στη 
Βουλγαρία, εκ των οποίων 80.000 λίτρα ρακής.  
 
-E-Shop για οργανικά προϊόντα τοπικής προέλευσης 
Η αγροτική ένωση “Good Land” προώθησε στα Σκόπια το πρόσφατα ιδρυθέν ηλεκτρονικό κατάστημα 
Bakalnica.net το οποίο επιτρέπει στους πολίτες να αγοράζουν διαδικτυακά φρέσκα φρούτα και λαχανικά που 
παράγονται από αγρότες εγγεγραμμένους στην ένωση. "Τα τελευταία 10 χρόνια καταβλήθηκαν πάνω από ένα 
δισεκατομμύριο ευρώ επιδοτήσεων στους αγρότες της χώρας μας, ωστόσο ο αριθμός των γεωργικών 
προϊόντων συνεχίζει να μειώνεται, και τείνουμε να εισάγουμε τρόφιμα από χώρες οι οποίες απέχουν χιλιάδες 
χιλιόμετρα από εμάς. Έχοντας αυτό κατά νου, ιδρύσαμε αυτό το ηλεκτρονικό κατάστημα με σκοπό την 
καλύτερη προώθηση των προϊόντων των τοπικών αγροτών σε όλους τους πολίτες. Δίνουμε την ευκαιρία στους 
πολίτες, ειδικά σε όσους προέρχονται από τα Σκόπια, να δοκιμάσουν για πρώτη φορά οργανικά προϊόντα", 
δήλωσε ο κ. Vladimir Kunovski από το Bakalnica.net. 
 
-Το NFF γίνεται εταίρος της Copa Cogeca  
Η Εθνική Ομοσπονδία Αγροτών (NFF) έγινε μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Copa Cogeca, ο οποίος 
εκπροσωπεί τα συμφέροντα αγροτών και γεωργικών οργανώσεων από όλη την Ευρώπη και την ΕΕ. Από το 
NFF ενημερώνουν ότι, η διαδικασία προσχώρησης στον Copa Cogeca ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2021 και η 
εταιρική σχέση θεσπίστηκε μετά την ολοκλήρωση της εκπλήρωσης όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων 
από το NFF. Από το NFF δηλώνουν επίσης ότι η εν λόγω συνεργασία θα αποφέρει πολλά οφέλη για τους 
αγρότες της Βόρειας Μακεδονίας και ιδιαίτερα κατά τις διαδικασίες ένταξης της χώρας στην ΕΕ. 
 
-Δείκτες τιμών στη γεωργία, Μάιος 2021  
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης τιμών στη γεωργία τον Μάιο του 2021 
αυξήθηκε κατά 11,4% στην ομάδα Εισροών, ενώ στην ομάδα Παραγωγή μειώθηκε κατά 0,4% σε σύγκριση με 
τον Μάιο του προηγούμενου έτους. Τον Μάιο του 2021, σε σύγκριση με τον Μάιο του 2020, ο δείκτης τιμών για 
τις εισροές 1 (αγαθά που καταναλώνονται επί του παρόντος στη γεωργία) ήταν 112,2 και ο δείκτης τιμών για 
την εισροή 2 (επενδύσεις στη γεωργία) ήταν 100,6. Στην ομάδα Παραγωγή τον Μάιο του 2021, σε σύγκριση με 
τον Μάιο του 2020, ο δείκτης τιμών της παραγωγής καλλιεργειών ήταν 99,9 και ο δείκτης τιμών της ζωικής 
παραγωγής ήταν 98,8. 
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1.6 Βιομηχανικός Τομέας  

-Δείκτες τιμών βιομηχανικών παραγωγών στην εγχώρια αγορά, Απρίλιος 2021 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, τον Απρίλιο του 2021, οι τιμές των βιομηχανικών 
παραγωγών στην εγχώρια αγορά αυξήθηκαν κατά 1,1% σε μηνιαίο επίπεδο και κατά 5,1% σε ετήσιο επίπεδο. 
Τον Απρίλιο του 2021, σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2021, οι τιμές των βιομηχανικών παραγωγών στην 
εγχώρια αγορά αυξήθηκαν στους τομείς «Διαρκή καταναλωτικά αγαθά» κατά 0,2%, «Ενδιάμεσα αγαθά, εκτός 
από την ενέργεια» κατά 3%, «Μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά» κατά 0,1% και «Ενέργεια» κατά 1,3%. Τον 
Απρίλιο του 2021, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2020, οι τιμές βιομηχανικών παραγωγών στην εγχώρια 
αγορά αυξήθηκαν στους τομείς «Ενέργεια» κατά 13,2%, «Διαρκή καταναλωτικά αγαθά» κατά 3,4%, 
«Ενδιάμεσα αγαθά, εκτός από την ενέργεια» κατά 8,3%, «Μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά» κατά 0,7% και 
«Κεφαλαιουχικά αγαθά» κατά 0,4%. 
 
-Δείκτης όγκου βιομηχανικής παραγωγής, Απρίλιος 2021  
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης όγκου βιομηχανικής παραγωγής τον 
Απρίλιο του 2021, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2020, ήταν 146,1. Η βιομηχανική παραγωγή στον τομέα 
«Ορυχείων και Λατομείων» τον Απρίλιο του 2021, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2020, αυξήθηκε κατά 
16,9%, στον τομέα της «Μεταποίησης» αυξήθηκε κατά 64,3%, ενώ στον τομέα της «Προμήθειας ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού» μειώθηκε κατά 15,6%. Η αύξηση του τομέα της 
«Μεταποίησης» οφείλεται κυρίως στην αυξημένη παραγωγή: τροφίμων, ποτών, προϊόντων καπνού, 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων, χημικών ουσιών και προϊόντων, βασικών φαρμακευτικών 
προϊόντων και παρασκευασμάτων, ελαστικών και πλαστικών προϊόντων, άλλων μη μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, μηχανημάτων και εξοπλισμού και μηχανοκίνητων οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμων. Η βιομηχανική παραγωγή από τους Κύριους Βιομηχανικούς Ομίλους 
τον Απρίλιο του 2021, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2020, ήταν υψηλότερη στα «Ενδιάμεσα αγαθά, εκτός 
από την ενέργεια» κατά 45,8%, τα «Κεφαλαιουχικά αγαθά» κατά 209,8%, τα «Διαρκή καταναλωτικά αγαθά» 
κατά 78,5% και τα «Μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά» κατά 36,6%, αλλά χαμηλότερη στην «Ενέργεια» κατά 
22,7%. Ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2021, σε σύγκριση με την 
περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2020, ήταν 103,7.  
 
-Δείκτες αριθμού εργαζομένων στη βιομηχανία, Απρίλιος 2021  
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης του αριθμού των εργαζομένων στη 
βιομηχανία τον Απρίλιο του 2021, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2020, ήταν 98,3. Ο αριθμός των 
εργαζομένων στη βιομηχανία στον τομέα των ορυχείων και λατομείων τον Απρίλιο του 2021, σε σύγκριση με 
τον Απρίλιο του 2020, μειώθηκε κατά 6,9%, στον τομέα μεταποίησης μειώθηκε κατά 1,2%, ενώ στον τομέα της 
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού μειώθηκε κατά 3,1%. Ο αριθμός των 
εργαζομένων στη βιομηχανία από τους κύριους βιομηχανικούς ομίλους τον Απρίλιο του 2021, σε σύγκριση με 
τον Απρίλιο του 2020, ήταν χαμηλότερος στην Ενέργεια κατά 3,9%, στα ενδιάμεσα αγαθά, εκτός από την 
ενέργεια κατά 2,5%, και στα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά 3,7%, αλλά υψηλότερος στα κεφαλαιουχικά 
αγαθά κατά 3% και στα διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά 7,2%. Ο δείκτης του αριθμού των εργαζομένων στη 
βιομηχανία κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2021, σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 
2020, ήταν 96,9.  
 

1.7 Τομέας Τουρισμού 
 

-Η Wizz Air επαναφέρει 7 αεροπορικές γραμμές από Σκόπια και Αχρίδα  
H αεροπορική εταιρεία Wizz Air ανακοίνωσε ότι θα επαναφέρει επτά αεροπορικές γραμμές από τα αεροδρόμια 
των Σκοπίων και Αχρίδας προς τέσσερις διαφορετικούς προορισμούς στην Ευρώπη, ήτοι προς Paris Beauvais, 
Basel, Friedrichshafen, Dortmund, Vienna, Baden-Baden και Malmo.  
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- Οικονομικό Επιμελητήριο: Ο τουριστικός τομέας αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη προσωπικού 
Ο τομέας του τουρισμού και της φιλοξενίας αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού 
μετά την απόλυση πολλών από τους εργαζόμενους λόγω των συνεπειών της κρίσης covid-19, ενημερώνουν 
από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Βόρειας Μακεδονίας. "Ο αριθμός του προσωπικού στις επιχειρήσεις του 
τομέα έχει μειωθεί μεταξύ 50% και 80% λόγω της υγειονομικής κρίσης. Έχουμε προετοιμάσει δίμηνες 
εκπαιδεύσεις για κατάρτιση των εργαζομένων. Χρειαζόμαστε επίσης περαιτέρω βοήθεια από το κράτος, ώστε ο 
τομέας να μπορέσει να ξεπεράσει την κρίση και τις συνέπειες από αυτήν. Δεν επιδιώκουμε πρόσθετα κέρδη, 
θέλουμε απλώς μέτρα ώστε οι εταιρείες να μην κλείσουν οριστικά. Η απώλεια ειδικευμένου προσωπικού θέτει 
σε κίνδυνο τη θέση της Βόρειας Μακεδονίας ως τουριστικού προορισμού στις παγκόσμιες αγορές και εάν δεν 
υπάρξει λύση σύντομα, η τουριστική περίοδος του 2021 δεν θα παρουσιάσει καλά αποτελέσματα όπως το 
2020», δήλωσε η κα Daniela M. Vasilevska από το Οικονομικό Επιμελητήριο. 
 

-Τουρισμός, Απρίλιος 2021 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο αριθμός των τουριστών τον Απρίλιο του 2021 
ήταν 19.064, εκ των οποίων 52,3% εγχώριοι τουρίστες και 47,7% ήταν ξένοι τουρίστες. Ο αριθμός των 
διανυκτερεύσεων τον Απρίλιο του 2021 ήταν 42.117, εκ των οποίων 51,9% ήταν διανυκτερεύσεις εγχώριων 
τουριστών και 48,1%  διανυκτερεύσεις ξένων τουριστών. Την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2021, σε 
σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, ο αριθμός των τουριστών μειώθηκε κατά 19,4%: ο αριθμός των 
εγχώριων τουριστών αυξήθηκε κατά 23,3%, ενώ ο αριθμός των ξένων τουριστών μειώθηκε κατά 44,3%. Κατά 
την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2021, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, ο αριθμός των 
διανυκτερεύσεων μειώθηκε κατά 12,8 %: ο αριθμός των διανυκτερεύσεων των εγχώριων τουριστών αυξήθηκε 
κατά 12,4%, ενώ των ξένων τουριστών μειώθηκαν κατά 32%. 
 

1.8 Τομέας Εμπορίου 
 

-AEM και APPD υπογράφουν Μνημόνιο Συνεργασίας  
Η Πρόεδρος της Ένωσης Ηλεκτρονικού Εμπορίου στη Βόρεια Μακεδονία (AEM) κα Nina Angelovska και ο 
Διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (APPD) κ. Imer Aliu υπέγραψαν μνημόνιο 
συνεργασίας. Το μνημόνιο επικεντρώνεται σε δραστηριότητες ευαισθητοποίησης σχετικά με το δικαίωμα 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων των εταιρειών που είναι μέλη του Συνδέσμου Ηλεκτρονικού 
Εμπορίου. 
 

1.9 Τομέας Υγείας & Περιβάλλοντος 
 

-Επιδότηση για εγκατάσταση δεξαμενών υγραερίου  
Ο Υπουργός Οικονομίας της Βόρειας Μακεδονίας, κ. Kreshnik Bekteshi, παρουσίασε σε συνέντευξη Τύπου τη 
νέα δημόσια πρόσκληση για επιδοτήσεις για την εγκατάσταση δεξαμενών υγραερίου σε οχήματα. Επιλέξιμοι 
για την επιδότηση είναι οι κάτοχοι οχημάτων από το 2005. Το Υπουργείο Οικονομίας θα καλύψει έως και το 
50% των δαπανών για την εγκατάσταση των συσκευών υγραερίου, αλλά όχι περισσότερο από 18.000 
δηνάρια, ενώ αντιστοιχεί ένα όχημα σε κάθε νοικοκυριό. Η δημόσια πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για 60 
ημέρες και τα διαθέσιμα κονδύλια ανέρχονται σε 11 εκατ. δηνάρια. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υπουργού, οι 
εν λόγω επιδοτήσεις εντάσσονται στην «πράσινη ατζέντα» για την ανάπτυξη φιλικής προς το περιβάλλον 
οικονομίας και βελτίωσης της ζωής των πολιτών.  
 

-Ανακατασκευή του συστήματος ύδρευσης στη Serava  
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Φυσικού Σχεδιασμού κ. Naser Nuredini και ο Δήμαρχος του Cair κ. Visar 
Ganiu ξεκίνησαν επίσημα το έργο ανακατασκευής του δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Serava. Για το έργο 
αυτό, ο Δήμος Cair κατάφερε να εξασφαλίσει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος 300.000 ευρώ. Ο κ. Ganiu 
ανέφερε επίσης ότι θα εξασφαλιστούν επιπλέον 1 εκατ. ευρώ για άλλα έργα υποδομής για τον οικισμό Serava, 
με πληθυσμό 20.000 περίπου ατόμων. Ανέφερε επίσης ότι ο Δήμος Cair εξασφάλισε 650.000 ευρώ για την 
ανοικοδόμηση του αποχετευτικού συστήματος κατά μήκος 6 δρόμων στον οικισμό Dizonska. 
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1.10 Άλλες ειδήσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος 

-Δελτία τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών Βόρειας Μακεδονίας  
Το δελτία τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών στη Βόρεια Μακεδονία, αρ. τεύχους No.22/2021 
και No.23/2021, που δημοσιεύθηκαν στις 7 και 25 Ιουνίου τ.ε. αντίστοιχα, είναι διαθέσιμα στις ακόλουθες 
ιστοσελίδες του Γραφείου ΟΕΥ - Σκοπίων στη διαδικτυακή πύλη AGORA: 
https://agora.mfa.gr/infofiles/Tenders%20June%202021-final%20mk.pdf και 
https://agora.mfa.gr/infofiles/Tenders%20June%20II%202021%20mk.pdf. 

-Ο Π/Θ της Βόρειας Μακεδονίας, κ. Zaev, ανακοίνωσε επενδύσεις ύψους 8 δισ. ευρώ μέχρι το 2027  
Ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, κ. Zaev, ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι, η Κυβέρνηση 
σχεδιάζει να πραγματοποιήσει επενδύσεις αξίας περίπου 8 δισ. ευρώ μέχρι το 2027 για τον μετασχηματισμό 
της οικονομίας της χώρας.  
Οι επενδύσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός περιλαμβάνουν την παραχώρηση του χιονοδρομικού 
κέντρου Popova Sapka για 99 χρόνια, τη δημιουργία κέντρου διανομής και το άνοιγμα σούπερ μάρκετ της 
γερμανικής αλυσίδας Lidl, 30 νέες επενδύσεις σε οικονομικές ζώνες, κατασκευή εργοστασίων, σταθμούς 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας φυσικού αερίου, φωτοβολταϊκά κλπ. "Περισσότερα από τα μισά κεφάλαια, ή 
περίπου 4,2 δισ. ευρώ θα προέλθουν από ξένες επενδύσεις. Θα συσταθεί επίσης ειδική μονάδα για την 
παρακολούθηση της εφαρμογής αυτού του μεγάλου επενδυτικού σχεδίου. Η στροφή της κοινωνίας μας προς 
πιο φιλικούς προς το περιβάλλον ενεργειακούς πόρους σημαίνει ότι οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας ενδέχεται 
να αυξηθούν, ωστόσο θα δημιουργήσουμε προγράμματα για να βοηθήσουμε πολίτες από κοινωνικά ευάλωτες 
κατηγορίες", δήλωσε ο Π/Θ. Ανακοίνωσε, επίσης, την κατασκευή αιολικών πάρκων σε όλη τη χώρα από 
Γερμανική επιχείρηση, επένδυση αξίας περίπου 500 εκατ. ευρώ, καθώς επίσης και μονάδες παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας αερίου κοντά στο Oslomej, στο πλαίσιο του έργου διασύνδεσης με τον τερματικό σταθμό 
φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη. Ο κ. Zaev ανακοίνωσε επίσης την κατασκευή του μεγαλύτερου 
φωτοβολταϊκού στα Βαλκάνια, το οποίο πρόκειται να κατασκευαστεί στη θέση που είχε καθοριστεί 
προηγουμένως για ένα νέο αεροδρόμιο κοντά στο Stip, καθώς επίσης και την κατασκευή εργοστασίου από 
επιχείρηση από το Λουξεμβούργο, η οποία καίει απόβλητα και δημιουργεί νέα ενέργεια. Ο κ. Zaev αναφέρθηκε 
επίσης στο έργο κατασκευής του νέου κέντρου κλινικών στα Σκόπια. Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, 
ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι, η Κυβέρνηση διεξάγει αναλύσεις για να καθορίσει εάν και πόσο μεγάλη 
δημοσιονομική εξισορρόπηση θα είναι απαραίτητη αυτό το έτος.  
 
-Επιχειρηματική Δημογραφία, 2019  
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το 2019 δημιουργήθηκαν 7.785 νέες 
επιχειρήσεις, ήτοι το 10,7% του συνολικού αριθμού των ενεργών επιχειρήσεων σύμφωνα με την Εθνική 
Ταξινόμηση Δραστηριοτήτων. Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ο αριθμός των νέων επιχειρήσεων 
αυξήθηκε κατά 23,7%. Οι περισσότερες νέες επιχειρήσεις (82,5%) καταγράφηκαν σε δραστηριότητες παροχής 
υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων οι περισσότερες στον τομέα της χονδρικής και του λιανικού εμπορίου 
αυτοκινήτων και μοτοσικλετών (1.769), άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών (1.629), δραστηριότητες 
στέγασης και παροχής τροφίμων (677) και επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (627).  
Το 10,1% των νέων επιχειρήσεων καταγράφηκε στη βιομηχανία, ενώ το 7,4% στις κατασκευές. Τα στοιχεία 
σχετικά με τη διάρθρωση των νέων επιχειρήσεων βάσει νομικής μορφής δείχνουν ότι το υψηλότερο μερίδιο 
ανήκει σε εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και κοινοπραξίες (64,3%). Από τον συνολικό αριθμό ενεργών 
επιχειρήσεων, το 2018 έκλεισε το 6,7% των επιχειρήσεων (4.660). Ανά τομέα δραστηριότητας, το μεγαλύτερο 
μερίδιο (35,5%) των επιχειρήσεων που έκλεισαν ανήκει στον τομέα της χονδρικής και του λιανικού εμπορίου 
αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και, σύμφωνα με τη νομική τους μορφή, το υψηλότερο ποσοστό των 
επιχειρήσεων (74,4%) ανήκει σε εκείνες που κατηγοριοποιούνται ως εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και 
κοινοπραξίες.  

 
-Νέες επενδύσεις στη Βόρεια Μακεδονία από τις γερμανικές επιχειρήσεις 
Η Γερμανική Πρεσβεία στα Σκόπια και η Ένωση για την Οικονομία Βόρειας Μακεδονίας-Γερμανίας αναφέρουν 
ότι περίπου το 70% των Γερμανών επενδυτών με παρουσία στη Βόρεια Μακεδονία είναι έτοιμοι να 
πραγματοποιήσουν περισσότερες επενδύσεις στη χώρα, γεγονός που καταδεικνύει τις προοπτικές περαιτέρω 
ανάπτυξης των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των δυο χωρών.  

https://agora.mfa.gr/infofiles/Tenders%20June%202021-final%20mk.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/Tenders%20June%20II%202021%20mk.pdf
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-Κενές θέσεις εργασίας, α' τρίμηνο 2021  
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το πρώτο τρίμηνο του 2021, το ποσοστό κενών 
θέσεων εργασίας ήταν 1,58%. Το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας ήταν υψηλότερο στον τομέα των 
Κατασκευών (4,98%), ενώ το χαμηλότερο ποσοστό καταγράφηκε στον τομέα Παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, 
φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (0,15%). Οι επιχειρηματικές οντότητες με 3-9 εργαζομένους εμφάνισαν 
το υψηλότερο ποσοστό κενών θέσεων εργασίας (2,39%). Η περιφέρεια των Σκοπίων παρουσίασε το 
υψηλότερο ποσοστό κενών θέσεων εργασίας στο 1,8%. Ο υψηλότερος αριθμός κενών θέσεων εργασίας, 
2.103, καταγράφηκε στους εργαζόμενους στον τομέα των Υπηρεσιών και των πωλήσεων. 

 
-Υδρογονοκίνητα οχήματα της "Brako" προωθούνται στη Γαλλία 
Η εταιρεία "Brako" με έδρα στο Veles προώθησε τις τελευταίες ημέρες τα λεγόμενα "πράσινα οχήματα" που 
λειτουργούν με υδρογόνο και έχουν μηδενικές εκπομπές τοξικών αερίων, σε αρκετές πόλεις της Γαλλίας. 
«Είχαμε μια επιτυχημένη περιήγηση για την προώθηση των οχημάτων μας για τη διατήρηση της υγιεινής στους 
δημόσιους χώρους. Καταφέραμε να προσελκύσουμε μεγάλο κοινό παρά την κατάσταση με την πανδημία 
COVID-19. Οι θεατές εντυπωσιάστηκαν αρκετά από τα οχήματά μας τύπου GM500H2, ένα όχημα καθαρισμού 
δημόσιων επιφανειών που κινείται με υδρογόνο. Τα οχήματα προωθήθηκαν σε Paris, Lion, Dijon και αρκετές 
άλλες πόλεις. Την επόμενη περίοδο τα οχήματα θα παρουσιασθούν επίσης στη Γερμανία, το Βέλγιο, τις ΗΠΑ, 
τις σκανδιναβικές χώρες και αλλού», ενημερώνουν από την εταιρεία “Brako”. 
 

 

2. Οικονομικές ειδήσεις 
 

-200 εκατ. ευρώ έσοδα στον κρατικό προϋπολογισμό μέχρι το τέλος Μαΐου 2021  
Ο Πρωθυπουργός κ. Zaev δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι η θέσπιση νέων φόρων δεν είναι απαραίτητη αυτή 
τη στιγμή στη Βόρεια Μακεδονία. «Μέχρι τέλος Μαΐου 2021 θα υπάρχουν επιπλέον 200 εκατ. ευρώ στον 
κρατικό προϋπολογισμό από την Τελωνειακή Διοίκηση και από την Υπηρεσία Δημοσίων Εσόδων. Επί του 
παρόντος δεν υπάρχει ανάγκη για νέους φόρους. Στόχος μας είναι το Κράτος να εισπράττει εισοδήματα μέσω 
της καταπολέμησης της παραοικονομίας. Σκοπεύουμε να εισαγάγουμε σταδιακά ορισμένες αλλαγές για τη 
φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στον τομέα των ΤΠΕ έως το τέλος του 2021", δήλωσε ο Π/Θ.  
 
-Αύξηση τιμών: Ηλεκτρικό ρεύμα, διαμερίσματα - οι τιμές στα καταστήματα και τις αγορές θα αυξηθούν 
περαιτέρω  
Ένα κύμα μελλοντικών αυξήσεων των τιμών ανακοινώνεται από τους επιχειρηματίες και οι οικονομικοί 
αναλυτές προβλέπουν επιτάχυνση του πληθωρισμού. Σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές, το 2021 το 
ποσοστό πληθωρισμού θα είναι 1,8%, ενώ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναμένει αύξηση του κόστους ζωής 
κατά 2%. Επίσης, έχει ήδη ανακοινωθεί πιθανή αύξηση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που μπορεί 
να αυξήσει περαιτέρω τις τιμές. Η αύξηση του κόστους ζωής θα επηρεάσει άμεσα την ποιότητα ζωής των 
πολιτών και μπορεί ακόμη και να οδηγήσει σε αύξηση του ποσοστού φτώχειας. Η απάντηση του Κράτους στην 
προστασία της εργασίας, την αύξηση των μισθών και της κοινωνικής ασφάλισης προς όφελος των πιο 
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων είναι πολύ σημαντική για να αποφευχθούν οι συνέπειες του πληθωρισμού", 
δήλωσε η κα Biljana Dukovska από την Πλατφόρμα κατά της Φτώχειας της Βόρειας Μακεδονίας. 
 
-Κεντρική Τράπεζα: Αναμένεται σταδιακή ανάκαμψη των εξαγωγών  
Για το τρέχον έτος, προβλέπεται σταδιακή ανάκαμψη της εξωτερικής ζήτησης και της αύξησης των εξαγωγών 
κατά περίπου 15,2%, η οποία είναι σημαντική για την ανάκαμψη της οικονομίας μετά το σοκ που προκάλεσε η 
πανδημία. Στην πραγματικότητα, τα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους δείχνουν σταθερή 
αύξηση των εξαγωγών. Τούτο, μεταξύ άλλων, τόνισε η Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, κα Anita Angelovska-
Bezoska στο διαδικτυακό σεμινάριο αφιερωμένο στο ρόλο της νομισματικής πολιτικής κατά την περίοδο της 
κρίσης του κορωνοϊού και στις μακροοικονομικές προβλέψεις για το 2021, που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο 
«Goce Delchev» – Stip (UGD).  
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-Αναθεώρηση του προϋπολογισμού  
Η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας ενέκρινε στις 8.6.2021, κατά τις εργασίες της 77ης 
συνόδου της, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό για το 2021, ο οποίος, μαζί με τις τροποποιήσεις του 
νόμου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το 2021, θα υποβληθεί για έγκριση στο Κοινοβούλιο. 
Σύμφωνα με την παρουσίαση του Υπουργείου Οικονομικών, οι προτεραιότητες μέχρι το τέλος του 2021 θα 
επικεντρωθούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, την προσέλκυση επενδύσεων, τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς και την υποστήριξη και ανάπτυξη πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων. Η δέσμευση για υποστήριξη της οικονομίας με επενδύσεις σε έργα υποδομής, επανασχεδιασμό 
της δομής των δημόσιων οικονομικών μέσω αυξημένης συμμετοχής στις κεφαλαιουχικές δαπάνες, καθώς και 
ενίσχυση της διαδικασίας σχεδιασμού, εκτέλεσης και αναφοράς των δημόσιων οικονομικών παραμένει. 
Τα συνολικά έσοδα, βάσει της αναθεώρησης, αναμένονται στα 222,6 δισ. δηνάρια, περίπου 10 δισ. δηνάρια, ή 
4,7%, υψηλότερα από τις αρχικές προβλέψεις του προϋπολογισμού. Οι συνολικές δαπάνες προγραμματίζονται 
στα 268,8 δισ. δηνάρια, ή 8,6%, δηλαδή περίπου 21 δισ. δηνάρια υψηλότερα από τον αρχικό σχεδιασμό. Με 
βάση τις νέες προβλέψεις για τα έσοδα και τις δαπάνες, το έλλειμμα τοποθετείται στα 46,2 δισ. δηνάρια, ήτοι 
6,5% του ΑΕΠ.  Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες προγραμματίζονται στα 30,5 δισ. δηνάρια, ή 6,5 δισ. δηνάρια 
υψηλότερα από τον αρχικό σχεδιασμό για το 2021. Η αύξηση κατά 26,9% στις κεφαλαιουχικές δαπάνες είναι 
αποτέλεσμα της παροχής των απαραίτητων πόρων για την πραγματοποίηση μέρους των κυβερνητικών μέτρων 
αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης και στήριξης της οικονομίας. Ο Υπουργός Οικονομικών της Βόρειας 
Μακεδονίας, κ. Besimi, δήλωσε ότι, ως προς τις κεφαλαιουχικές δαπάνες, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις 
πιστώσεις χωρίς επιτόκια που παρέχει η Αναπτυξιακή Τράπεζα για τομείς που πλήττονται περισσότερο από 
την πανδημία, όπως ο τουρισμός και η φιλοξενία, οι μεταφορές, η διοργάνωση εκδηλώσεων, οι ιδιωτικές 
εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης κ.λπ. Επίσης, στην εξασφάλιση πρόσθετων κονδυλίων για την 
κατασκευή και ανοικοδόμηση νοσοκομείων, γηροκομείων, εγκαταστάσεων ημερήσιας φροντίδας για άτομα με 
αναπηρίες, οδικές υποδομές, αγροτική ανάπτυξη κ.λπ. Ειδικότερα, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της 
πανδημίας COVID-19, έχουν προγραμματισθεί επιπλέον 14,7 δισ. δηνάρια, σύμφωνα με δηλώσεις του Π/Θ της 
χώρας, κ. Zeav. 
 
-Το δημόσιο χρέος θα αυξηθεί στο 66% του ΑΕΠ τα επόμενα χρόνια 
Το δημόσιο χρέος της χώρας θα αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια, ενώ δεν αναμένεται πτώση κάτω από 
το 60% περίπου του ΑΕΠ μέχρι το 2026, σημειώνει η διαδικτυακή οικονομική ειδησεογραφική πύλη "Denar". 
Το χρέος θα φτάσει το 63,9% του ΑΕΠ το 2021, ενώ το 2022 προβλέπεται να αυξηθεί στο 65,9% του ΑΕΠ. Το 
2023 εκτιμάται στο 65,2%. Για το 2024 και 2025 προβλέπεται μικρή πτώση, στο 62,5% και 60,1% αντίστοιχα, 
ενώ το 2026 θα μειωθεί στο 57,7% του ΑΕΠ. Η Κυβέρνηση έχει υιοθετήσει δημοσιονομική στρατηγική για την 
περίοδο 2022-2024, με προοπτικές έως το 2026 και στρατηγική για τη διαχείριση του δημόσιου χρέους. 
Ωστόσο, το Υπουργείο Οικονομικών, μέχρι να ανακοινωθούν δημόσια οι στρατηγικές, δεν έχει ανακοινώσει 
πόσα δισεκατομμύρια θα φτάσει το δημόσιο χρέος τα επόμενα χρόνια. Μέχρι τον Μάρτιο τ.ε., η χώρα έχει 
φτάσει στο μεγαλύτερο χρέος της μέχρι στιγμής - 7,1 δισ. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο 62,5% του ΑΕΠ.  
 
-Μειωμένος κύκλος εργασιών από πωλήσεις υπηρεσιών 
Ο κύκλος εργασιών από την πώληση υπηρεσιών το πρώτο τρίμηνο του 2021 παρουσιάζει μείωση σε σύγκριση 
με το πρώτο τρίμηνο του 2020 κατά 5,2%, σύμφωνα με την Κρατική Στατιστική Υπηρεσία. Το πρώτο τρίμηνο 
του 2021, σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2020, παρατηρείται μείωση στους περισσότερους τομείς, με τη 
μεγαλύτερη στον τομέα των εγκαταστάσεων στέγασης και των δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών τροφίμων 
κατά 19,8%, αλλά και στον τομέα των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων υπηρεσιών κατά 15%. 
Αύξηση παρατηρείται στον τομέα πληροφοριών και επικοινωνιών κατά 2,1%. 
 

3. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις 
 

-Επιπλέον 180 εκατ. ευρώ οικονομικής στήριξης για την αντιμετώπιση της κρίσης  
Άλλα 180 εκατ. ευρώ σε οικονομική στήριξη έχουν παρασχεθεί για να ξεπεραστεί η κρίση του κορωνοϊού, εκ 
των οποίων τα 80 εκατ. ευρώ προέρχονται από την ΕΕ για φορολογικά κίνητρα σε επιχειρήσεις και πολίτες, 
ενώ 100 εκατ. ευρώ από την ΕΤΕπ για φθηνά δάνεια σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.  
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-Νέα πιστωτική γραμμή ΕΤΑΑ στην Ohridska Banka για ενίσχυση ενεργειακής απόδοσης στη ΔτΒΝ  
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) παρέσχε νέο δάνειο στην Ohridska Banka 
ύψους 2 εκατ. ευρώ, για επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση, οι οποίες περιλαμβάνουν μόνωση, παράθυρα, 
αντλίες θερμότητας και ηλιακούς συλλέκτες. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των επενδύσεών τους, οι λήπτες 
του δανείου θα είναι επιλέξιμοι για επιχορήγηση επιστροφής χρημάτων 20% επί του συνολικού ποσού του 
δανείου. Η χρηματοδότηση εντάσσεται στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού για την Πράσινη 
Οικονομία (GEFF) για τα Δυτικά Βαλκάνια, ύψους 135 εκατ. ευρώ. Το GEFF υποστηρίζει λύσεις ενεργειακής 
απόδοσης, με στόχο την οικοδόμηση μιας πιο πράσινης και πιο βιώσιμης οικονομίας. Το GEFF στη Βόρεια 
Μακεδονία αποτελεί μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού πράσινης οικονομίας των Δυτικών Βαλκανίων, 
ύψους 85 εκατ. ευρώ, ο οποίος ξεκίνησε το 2017. Το πρόγραμμα αποτελεί κοινή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ), του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών της Αυστρίας και των δικαιούχων χωρών στο 
Επενδυτικό Πλαίσιο των Δυτικών Βαλκανίων (WBIF). Εφαρμόζεται υπό την αιγίδα του Περιφερειακού 
Προγράμματος Ενεργειακής Απόδοσης για τα Δυτικά Βαλκάνια [REEP Plus], το οποίο χρηματοδοτείται από την 
ΕΕ και υλοποιείται σε συνεργασία με τη Γραμματεία της Ενεργειακής Κοινότητας. Πάνω από 7.000 νοικοκυριά 
στα Δυτικά Βαλκάνια έχουν βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση μέσω του Προγράμματος GEFF, με επενδύσεις 
σε έργα που έχουν συμβάλει στη μείωση πάνω από 10.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα ετησίως. Η ΕΤΑΑ 
έχει επενδύσει περισσότερα από 2,14 δισ. ευρώ σε περισσότερα από 143 έργα στη χώρα.  
 

-Συμφωνία για προενταξιακή βοήθεια προς τα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία ύψους 14,2 δισ. 
αποφάσισαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
Επιτεύχθηκε πολιτική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το νέο 
μέσο προενταξιακής βοήθειας (IPA III), συνολικού ύψους 14 δισ. ευρώ την περίοδο 2021-2027. Η συμφωνία 
καθορίζει τις προτεραιότητες, τους στόχους και τη διακυβέρνηση του εκσυγχρονισμένου μηχανισμού 
προενταξιακής βοήθειας («Instrument for Pre-accession Assistance, IPA ΙΙΙ»), του οποίου ο προϋπολογισμός 
θα ανέρχεται στα 14,2 δισ. ευρώ και θα στηρίξει την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που ζητά η ΕΕ σε επτά 
χώρες-εταίρους: την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Κόσσοβο, το Μαυροβούνιο, τη Βόρεια Μακεδονία, τη 
Σερβία και την Τουρκία. Ο Επίτροπος Διεύρυνσης, κ. Όλιβερ Βάρχελι, σημείωσε ότι το συμφωνηθέν πακέτο 
είναι μια σταθερή επένδυση στο μέλλον της περιοχής Διεύρυνσης και της ΕΕ, υποστηρίζοντας την εφαρμογή 
βασικών πολιτικών, θεσμικών, κοινωνικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων για συμμόρφωση με τα πρότυπα 
της ΕΕ και σταδιακή εναρμόνιση με τους κανόνες και τις πολιτικές της. Το τελικό νομικά δεσμευτικό κείμενο, 
απόρροια της εν λόγω πολιτικής συμφωνίας, θα πρέπει να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο. Το αναθεωρημένο προενταξιακό μέσο αναμένεται να εγκριθεί και να γίνει νόμος στις αρχές του 
φθινοπώρου 2021. Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη γενιά του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας τέθηκε σε 
εφαρμογή το 2007 και ο διάδοχός του ήταν το «IPA ΙΙ» το 2014. Οι ίδιες χώρες που καλύπτονται από το μέσο 
θα είναι επίσης επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς 
Συνεργασίας. Πρόσθετες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην περιοχή μπορούν να κινητοποιηθούν μέσω 
των εγγυήσεων της ΕΕ στο πλαίσιο του μηχανισμού εγγυήσεων για τα Δυτικά Βαλκάνια του πλαισίου 
επενδύσεων για τα Δυτικά Βαλκάνια. 
 

-Εισαγωγή προϊόντων της Βόρειας Μακεδονίας στην Ουκρανία χωρίς δασμούς  
Οι συμμετέχοντες στη διακυβερνητική επιτροπή Βόρειας Μακεδονίας-Ουκρανίας για το εμπόριο και την 
οικονομική συνεργασία στο Κίεβο συμφώνησαν να επιτραπεί η εισαγωγή προϊόντων της Βόρειας Μακεδονίας 
στην Ουκρανία χωρίς δασμούς. Στη συνεδρίαση προήδρευσαν ο Υπουργός Οικονομίας της Βόρειας 
Μακεδονίας κ. Kreshnik Bekteshi και ο Υφυπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης, Εμπορίου και Γεωργίας της 
Ουκρανίας κ. Taras Kachka. "Η παραδοσιακή φιλία μεταξύ των χωρών μας αποτελεί σταθερό έδαφος για 
οικονομική συνεργασία σε όλους τους τομείς. Πριν από την πανδημία, καταφέραμε να εφαρμόσουμε μια σειρά 
βελτιώσεων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας μιας απευθείας αεροπορικής γραμμής Σκόπια-Κίεβο. 
Ελπίζω ότι θα υπογράψουμε τη συμφωνία για απελευθέρωση του εμπορίου μεταξύ Βόρειας Μακεδονίας και 
Ουκρανίας πολύ σύντομα", δήλωσε ο κ. Bekteshi. 
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-Συμφωνία Βόρειας Μακεδονίας, Αλβανίας και Σερβίας για ελεύθερη ροή εργαζομένων 
Η Βόρεια Μακεδονία, η Αλβανία και η Σερβία διαπραγματεύονται συμφωνία για την ελεύθερη ροή 
εργαζομένων μέχρι το τέλος του έτους, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας "Mini Schengen". Σύμφωνα με σχετικές 
δηλώσεις, η συμφωνία θα αποτελέσει σημαντικό κίνητρο για τους επιχειρηματίες που εργάζονται σε αυτές τις 
χώρες. Η συμφωνία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του έτους, ή το αργότερο μέχρι το 
τέλος του έτους. 
 
-Επίτιμο Προξενείο της Ουγγαρίας στο Stip  
Ο Υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας κ. Bujar Osmani και ο Ούγγρος ομόλογός του κ. Peter 
Szijjarto εγκαινίασαν στο Stip το νέο Επίτιμο Προξενείο της Ουγγαρίας στη Βόρεια Μακεδονία, με την Πρόεδρο 
των Εμπορικών Επιμελητηρίων της χώρας (SSK) κα Danela Arsovska να διορίζεται Επίτιμη Πρόξενος της 
Ουγγαρίας. "Το Προξενείο αυτό θα ανοίξει μεγάλες ευκαιρίες για επενδύσεις ουγγρικών επιχειρήσεων σε αυτή 
την περιοχή της χώρας, καθώς επίσης και για εγχώριες εξαγωγικές επιχειρήσεις. Ως πολιτικοί, εναπόκειται σε 
εμάς να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για ανάπτυξη και πρόοδο των επιχειρήσεων", δήλωσε ο κ. Osmani. 
Στο Stip πραγματοποιήθηκε επίσης Οικονομικό Φόρουμ Βόρειας Μακεδονίας-Ουγγαρίας. 
 
 

4. Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος   
 

-Η Γραμματεία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βόρειας Μακεδονίας εγκαινίασε την ηλεκτρονική υπηρεσία 
καταχώρισης των έργων και δωρεών  
Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης για ευρωπαϊκές υποθέσεις κ. Nikola Dimitrov συμμετείχε στην παρουσίαση 
της ηλεκτρονικής υπηρεσίας καταχώρισης των έργων και δωρεών της Γραμματείας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
(SEP). Σύμφωνα με τη Γραμματεία, η υπηρεσία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου Ψηφιοποίηση του 
Δημόσιου Τομέα στη Βόρεια Μακεδονία, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Κυβέρνηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου, με την υποστήριξη της Βρετανικής Πρεσβείας στα Σκόπια, και υλοποιήθηκε από το Κέντρο 
Διαχείρισης Αλλαγών, σε συνεργασία με τη SEP. Σύμφωνα με δηλώσεις του κ. Dimitrov, η εγγραφή έργων που 
χρηματοδοτούνται με μη επιστρεπτέα κεφάλαια από ξένους δωρητές είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς η όλη 
διαδικασία γίνεται απλούστερη και ταχύτερη, με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην παροχή δημόσιων 
υπηρεσιών. Επιπλέον, ο κ. Dimitrov ανέφερε ότι το επόμενο στάδιο της διαδικασίας ανάπτυξης ψηφιακής 
προσέγγισης για την εγγραφή έργων στη SEP είναι η σύνδεση της ηλεκτρονικής αυτής υπηρεσίας με το 
σύστημα της Υπηρεσίας Δημοσίων Εσόδων, διευκολύνοντας έτσι τη διαδικασία φορολογικών απαλλαγών. Η 
ψηφιοποίηση της διαδικασίας θα συμβάλει στην καλύτερη παρακολούθηση της εκπλήρωσης των στρατηγικών 
προτεραιοτήτων της χώρας όσον αφορά το θεματολόγιο της ΕΕ, καθώς και στον καλύτερο σχεδιασμό και 
συντονισμό της εξωτερικής βοήθειας. Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης η Πρέσβυς του Ηνωμένου Βασιλείου, 
κα Rachel Galloway, η Εκτελεστική Διευθύντρια του Κέντρου Διαχείρισης Αλλαγών κα Neda Maleska 
Sacmaroska και ο καθηγητής της Σχολής Επιστημών Πληροφορικής και Μηχανικών Υπολογιστών (FINKI) κ. 
Goce Armenski, με την υποστήριξη και την τεχνογνωσία των οποίων σε συνεργασία με τη SEP, αναπτύχθηκε η 
ηλεκτρονική υπηρεσία. 
 
-Υλοποίηση από ελληνική εταιρεία της προμήθειας 100 νέων κάδων απορριμμάτων στο Δήμο του 
Resen στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος «Λιγότερα Απόβλητα» 
H εταιρεία κοινής ωφέλειας «Proleter» του Δήμου Resen παρέλαβε 100 νέους κάδους απορριμμάτων στο 
πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος «Less Waste» («Λιγότερα Απόβλητα»). Όπως ανακοίνωσε η «PCE 
Proleter», οι νέοι κάδοι απορριμμάτων προορίζονται για την αντικατάσταση των παλαιών στην περιοχή 
του Resen, ενώ παράλληλα στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την 
προμήθεια μιας μπουλντόζας και ενός φορτηγού, τα οποία θα βελτιώσουν σημαντικά τη λειτουργία και τις 
δραστηριότητες της εταιρείας κοινής ωφέλειας. Κύριος υπεύθυνος του όλου διασυνοριακού έργου «Less 
Waste» είναι η ελληνική εταιρεία «Diadima» και εταίροι ο Δήμος Resen και η εταιρία κοινής ωφελείας «PCE 
Proleter» από πλευράς Βόρειας Μακεδονίας, καθώς και οι Δήμοι Φλώρινας, Αμυνταίου και Πρέσπας από 
πλευράς Ελλάδας. Η συνολική αξία ολόκληρου του έργου για τον Δήμο Resen ανέρχεται σε 233.545 ευρώ. 
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-Υποχρεωτική αργία η Κυριακή από την 1η Οκτωβρίου τ.ε. 
Η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας σε πρόσφατη συνεδρίασή της έδωσε το “πράσινο φως” προκειμένου 
από την 1η Οκτωβρίου 2021 οι Κυριακές να καταστούν υποχρεωτικά αργίες για τους εργαζόμενους στη χώρα. 
Όσες επιχειρήσεις εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή θα πρέπει να αποζημιώνουν τους εργαζόμενους που 
απασχολούνται τις Κυριακές με ημερομίσθιο υψηλότερο τουλάχιστον 50% σε σχέση με το ημερομίσθιο που 
ισχύει για τις καθημερινές και να τους δίνουν μία ημέρα ρεπό στη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας. Συνολικά 
43 κλάδοι με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας μπορούν να είναι ανοιχτοί και τις Κυριακές υπό τις παραπάνω 
προϋποθέσεις. «Η επίβλεψη εφαρμογής του νόμου θα ανατεθεί στην κρατική επιθεώρηση εργασίας. Οι 
εργοδότες που θα απασχολούν εργαζόμενους την Κυριακή, θα πρέπει να δηλώνουν την εργασία τους στην 
επιθεώρηση» δήλωσε η Υπουργός Εργασίας της Βόρειας Μακεδονίας. Ο πρωθυπουργός της Βόρειας 
Μακεδονίας αιτιολογώντας την απόφαση για την υποχρεωτική αργία των Κυριακών σημείωσε ότι κοινωνικοί 
λόγοι και λόγοι προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων οδήγησαν την κυβέρνηση σε μία τέτοια δίκαιη, 
όπως την χαρακτήρισε, απόφαση. Το επόμενο διάστημα η Κυβέρνηση θα καταθέσει στη Βουλή το σχετικό 
νομοσχέδιο για την υποχρεωτική αργία των Κυριακών, προκειμένου αυτό να ψηφιστεί από το νομοθετικό 
σώμα. 
 
-Εισαγωγές οχημάτων στη Βόρεια Μακεδονία, Ιανουάριος-Απρίλιος 2021 
Η Τελωνειακή Διοίκηση της Βόρειας Μακεδονίας ενημέρωσε ότι κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2021 η 
εισαγωγή οχημάτων στη χώρα, τόσο νέων όσο και μεταχειρισμένων, αυξήθηκε σταδιακά. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία, μεταξύ Ιανουαρίου και Απριλίου 2021 εισήχθησαν στη Βόρεια Μακεδονία 14.776 οχήματα, ή δύο 
φορές περισσότερα από την ίδια περίοδο το 2020, όταν εισήχθησαν 7.517 οχήματα, ένας χαμηλός αριθμός 
λόγω των περιοριστικών μέτρων εξ αιτίας του COVID-19. Μέχρι το τέλος Απριλίου 2021, η Τελωνειακή 
Διοίκηση κατέγραψε επίσης την εισαγωγή 1.223 φορτηγών οχημάτων, καθώς και 74 λεωφορείων. Οι τιμές των 
οχημάτων σημείωσαν επίσης αύξηση, μεταξύ 300 και 500 ευρώ, κυρίως λόγω της εισαγωγής του 
περιβαλλοντικού φόρου.  
 
-Η πόλη των Σκοπίων 192η πιο ακριβή πόλη διαβίωσης  
Η Αμερικανική εταιρεία συμβούλων "Mercer" κατέταξε τα Σκόπια στην 192η θέση μεταξύ 209 πόλεων 
παγκοσμίως, με βάση το κόστος ζωής. Το "Mercer" κατατάσσει τις πόλεις με βάση τις δαπάνες για τη στέγαση, 
τις μεταφορές, τα τρόφιμα και τη ψυχαγωγία, χρησιμοποιώντας τη Νέα Υόρκη ως βάση σύγκρισης. Σύμφωνα 
με τον κατάλογο, η πιο ακριβή πόλη για να ζήσει κανείς είναι η Ashgabat, πρωτεύουσα του Τουρκμενιστάν, 
ενώ η φθηνότερη πόλη είναι το Bishkek, πρωτεύουσα του Κιργιζιστάν.  
 
-Από την 1η Ιουλίου καταργούνται τα τιμολόγια περιαγωγής μεταξύ των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων  
Από την 1η Ιουλίου 2021, θα καταργηθούν τα τιμολόγια περιαγωγής για τους πολίτες των Δυτικών Βαλκανίων 
(Βόρεια Μακεδονία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Αλβανία και Κόσσοβο), ανακοινώθηκε σε 
συνεδρίαση που διοργανώθηκε από το Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας (RCC), με τίτλο "Κατεύθυνση 
προς την Ελεύθερη Περιαγωγή των Δυτικών Βαλκανίων". Ο Υπουργός Κοινωνίας και Διοίκησης της Βόρειας 
Μακεδονίας, κ. Jeton Shaqiri, συμμετείχε επίσης στην υπουργική συνεδρίαση. "Εμπνευσμένοι από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργήσαμε ένα περιβάλλον όπου όλοι οι πολίτες των Δυτικών Βαλκανίων μπορούν 
να χρησιμοποιούν με ασφάλεια τα κινητά τους τηλέφωνα για να πραγματοποιούν κλήσεις, να στέλνουν 
μηνύματα ή να σερφάρουν στο Διαδίκτυο σε όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων χωρίς επιπλέον κόστος, 
από την 1η Ιουλίου τ.ε.", δήλωσε ο Υπουργός. Τόνισε ότι αυτό είναι μόνο η αρχή, προσθέτοντας ότι η σημασία 
αυτής της συμφωνίας είναι μεγάλη, καθώς αποτελεί προϋπόθεση για να ξεκινήσει η διαδικασία μείωσης του 
κόστους περιαγωγής μεταξύ των Βαλκανικών χωρών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. "Τα μνημόνια 5G, 
διαλειτουργικότητας και εμπιστευτικότητας, τα οποία υπεγράφησαν το προηγούμενο έτος στα Τίρανα, άνοιξαν 
την πόρτα για την οικοδόμηση κοινής τεχνικής γλώσσας. Αυτό θα επιτρέψει στα συστήματα ΤΠΕ να 
επικοινωνούν αποτελεσματικά στην περιοχή και στο μέλλον και με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. "Είναι 
ένα μικρό αλλά σημαντικό βήμα στον δρόμο για την οικοδόμηση μιας ψηφιακής κοινωνίας βασισμένης στην 
εμπιστοσύνη", δήλωσε ο κ. Shaqiri. 
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5. Εκδηλώσεις και εκθέσεις  
 

-“Skopje Economic Forum”, Aleksandar Palace 23.6.2021 
Πραγματοποιήθηκε, στις 23.6.2021 στα Σκόπια, το 1ο «Οικονομικό Φόρουμ των Σκοπίων», με τίτλο «Μια νέα 
αυγή: Θέτοντας τα θεμέλια της σταθερότητας και της ευημερίας στη Βόρεια Μακεδονία» (“A new dawn: Laying 
the foundations for stability and prosperity in North Macedonia”), με διοργανωτή το Οικονομικό Φόρουμ των 
Δελφών (Delphi Economic Forum) και σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Επιχειρήσεων της Βόρειας 
Μακεδονίας (Hellenic Business Association). Την ελληνική πλευρά εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας 
Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών, κ. Ιωάννης Σμυρλής. 
Σύμφωνα με τους διοργανωτές, στόχος του Οικονομικού Φόρουμ των Σκοπίων είναι να εξελιχθεί σε μια 
συνάντηση υψηλού επιπέδου των πιο ισχυρών τοπικών και διεθνών πολιτικών ηγετών και επιχειρηματιών, εν 
όψει των συνεχόμενων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Βόρεια Μακεδονία αλλά και η ευρύτερη περιοχή. 
Ως προς τις συμμετοχές, σημειώνεται η ιδιαίτερα υψηλή πολιτική εκπροσώπηση: των Πρωθυπουργών της 
Βόρειας Μακεδονίας κ. Zoran Zaev και της Αλβανίας κ. Edi Rama, του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης της 
Βόρειας Μακεδονίας για θέματα οικονομίας κ. Fatmir Bytyqi, του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης της Βόρειας 
Μακεδονίας για θέματα ευρωπαϊκών σχέσεων κ. Nikola Dimitrov, του Υπουργού Δικαιοσύνης της Βόρειας 
Μακεδονίας κ. Bojan Marichikj, του Υπουργού Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας κ. Bujar Osmani, του 
Υπουργού Οικονομικών της Βόρειας Μακεδονίας κ. Fatmir Besimi, της Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
της Αλβανίας κας Anila Denaj (διαδικτυακή συμμετοχή), των Υπουργών Οικονομίας και Περιβάλλοντος & 
Χωροταξίας της Βόρειας Μακεδονίας κ.κ. Kreshnik Bekteshi και Naser Nuredini, της Υπουργού Οικονομίας του 
Κοσσόβου κας Artane Rizvanolli, του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών της Σλοβενίας κ. Gasper 
Dovzan, ενώ παρόντες ήταν και ο Δήμαρχος Σκοπίων και η Αντιδήμαρχος Τιράνων. Συμμετείχαν, επίσης, ο 
Πρέσβυς της εδώ αντιπροσωπείας της ΕΕ, κ. David Greer, αλλά και οι Πρέσβεις σημαντικών χωρών-εταίρων 
της Βόρειας Μακεδονίας: των ΗΠΑ, της Μεγάλης Βρετανίας, της Γερμανίας, της Ελλάδος, της Ιταλίας και της 
Πολωνίας. Τέλος, σημειώνονται οι συμμετοχές της Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Βόρειας Μακεδονίας, 
του επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) για τη Βόρεια Μακεδονία, 
εκπροσώπου της Παγκόσμιας Τράπεζας, αλλά και εκπροσώπων της εγχώριας, ελληνικής και διεθνούς 
θεσμικής, επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και του εδώ Τύπου.  
Οι θεματικές συζητήσεις του Συνεδρίου επικεντρώθηκαν στα ακόλουθα ζητήματα: 
 

 Σταθερότητα στον χώρο των Βαλκανίων και περιφερειακή συνεργασία  
 Η ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων  
 Η οικονομική ανάπτυξη της Βόρειας Μακεδονίας μετά την πανδημία 
 Επιχειρήσεις στη Βόρεια Μακεδονία: Ανταγωνιστικότητα, χρηματοδότηση και κανονιστικό πλαίσιο 
 Ξένες Επενδύσεις στη Βόρεια Μακεδονία 
 Υποδομές, Ενέργεια και Τουρισμός: τομεακή ανάπτυξη για μακροπρόθεσμη ευημερία 
 Έξυπνες πόλεις και βιώσιμη ανάπτυξη  
 Οι σχέσεις ΗΠΑ-Βόρειας Μακεδονίας μετά την εκλογή του Προέδρου των ΗΠΑ κ. Biden. 

 

Οι ομιλίες των συμμετεχόντων είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://www.skopjeforum.com/agenda 

 

COVID-19:Μέτρα αντιμέτωπης της εξάπλωσης του ιού & σχετική με τον κορωνοϊό ειδησιογραφία 

 
-Η Βόρεια Μακεδονία τίμησε τις χώρες που τη βοήθησαν στην αντιμετώπιση της πανδημίας του 
κορωνοϊού, μεταξύ αυτών και την Ελλάδα 
Τιμητική εκδήλωση της Διεύθυνσης Προστασίας και Διάσωσης της Βόρειας Μακεδονίας πραγματοποιήθηκε 
στα Σκόπια, για τις χώρες εκείνες που συνέδραμαν τη Βόρεια Μακεδονία, μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
Πολιτικής Προστασίας, στην αντιμετώπιση της COVID-19. Μεταξύ των χωρών που τιμήθηκαν ήταν και η 
Ελλάδα, για τη χορηγία 20.000 δόσεων εμβολίου της AstraZeneca.  
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-Δίκτυο “CommonTrust” για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών υγείας  
Το Υπουργείο Υγείας της Βόρειας Μακεδονίας ενημέρωσε ότι προσχώρησε στο δίκτυο “CommonTrust” για την 
έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών υγείας μέσω της νέας εφαρμογής “CommonPass”, δια της οποίας 
αυξάνονται οι δυνατότητες για τους πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας να αποκτήσουν ψηφιακό πιστοποιητικό 
υγείας σύμφωνα με το παγκόσμιο πρότυπο “Smart Health Card”. Αυτό, σημείωσαν από το Υπουργείο Υγείας, 
θα σημαίνει ότι οι πολίτες θα μπορούν να τεκμηριώνουν το καθεστώς COVID-19, προκειμένου να μπορούν να 
ταξιδέψουν σε άλλες χώρες και να ανταποκρίνονται στα αιτήματα ελέγχου στις συνοριακές διαβάσεις άλλων 
κρατών, προστατεύοντας ταυτόχρονα την ιδιωτικότητά τους. 
 
 

Η Προϊσταμένη 
 
 
Παγώνα Λάρδα  
Σύμβουλος ΟΕΥ Α’ 


