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1. Επιχειρηματική δραστηριότητα
1.1 Ενέργεια και Ορυκτά
-Μνημόνια Κατανόησης Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Βοήθειας ΗΠΑ (USAID) με Υπουργείο
Οικονομίας και με Ρυθμιστική Επιτροπή Ενέργειας πΓΔΜ για παροχή τεχνικής βοήθειας για την
υλοποίηση μεταρρυθμίσεων στον ενεργειακό τομέα
Η Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Βοήθειας των ΗΠΑ (USAID) υπέγραψε στις 15 τ.μ., στα Σκόπια, Μνημόνια
Κατανόησης με το Υπουργείο Οικονομίας της πΓΔΜ και με τη Ρυθμιστική Επιτροπή Ενέργειας της χώρας με
αντικείμενο την παροχή τεχνικής βοήθειας για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων στον ενεργειακό τομέα.
Η τεχνική βοήθεια που θα παράσχει η USAID, αφορά στην κατάρτιση της δευτερεύουσας νομοθεσίας για την
εφαρμογή του νέου ενεργειακού νόμου, ο οποίος ενσωματώνει στην εθνική νομοθεσία την τρίτη δέσμη μέτρων
της ΕΕ για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. Η υπό κατάρτιση δευτερεύουσα νομοθεσία για την
εφαρμογή του ενεργειακού νόμου είναι εκτεταμένη (υπολογίζεται ότι απαιτούνται περί τις 80 νομοθετικές
πράξεις) και θα πρέπει να έχει τεθεί σε ισχύ έως το τέλος τρέχοντος έτους, δεδομένου ότι από τον Ιανουάριο
του 2019 θα αρχίσει, σύμφωνα με την Κυβέρνηση, να εφαρμόζεται ο νέος ενεργειακός νόμος. Ο αρμόδιος για
την οικονομία Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης της πΓΔΜ, κ. K. Angjushev, ο οποίος παρίστατο στην τελετή
υπογραφής, ανέφερε ότι, παρά το μέγεθος του νομοθετικού έργου, ο νέος ενεργειακός νόμος θα εφαρμοστεί
σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα της Κυβέρνησης. Ευχαρίστησε, δε, τη USAID για την παρεχόμενη
βοήθεια κατά την κατάρτιση τόσο του ενεργειακού νόμου, όσο και της δευτερεύουσας νομοθεσίας. Στο ίδιο
πλαίσιο κινήθηκαν και οι δηλώσεις του εδώ Υπουργού Οικονομίας, κ. K. Bekteshi, ο οποίος τόνισε ότι ο
ενεργειακός νόμος «δεν θα μείνει στα χαρτιά», αλλά θα εφαρμοστεί προς όφελος πολιτών και επιχειρήσεων.
Ο επίσης παρευρισκόμενος στην τελετή υπογραφής εδώ Αμερικανός Πρέσβης, J. Bailey σημείωσε ότι ο νέος
ενεργειακός νόμος διαμορφώνει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο για μία ανταγωνιστική αγορά ενέργειας, η
οποία θα λειτουργεί με διαφάνεια. Αναφέρθηκε, δε, στη σημασία της προσέλκυσης επενδύσεων στις
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, μέσω των οποίων δύναται να αυξηθεί σημαντικά η εγχώρια παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας. Προσέθεσε ότι η επιδιωκόμενη από τον νόμο διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματος
θα συμβάλει στην ενεργειακή ασφάλεια της πΓΔΜ.
(Επιστροφή στα Περιεχόμενα)

1.2 Κατασκευές, δομικά υλικά και Real Estate
-Δείκτες τιμών εισαγωγής από τη παραγωγή οπτάνθρακα (κωκ) και εξευγενισμένων προϊόντων
πετρελαίου (Αύγουστος 2018)
Σύμφωνα με στοιχεία της εδώ Στατιστικής Υπηρεσίας τον Αύγουστο 2018, οι τιμές εισαγωγής του τομέα
«οπτάνθρακα (κωκ) και εξευγενισμένων προϊόντων πετρελαίου» αυξήθηκαν κατά 0,8% σε μηνιαίο επίπεδο και
κατά 34,3% σε ετήσια βάση. Οι κύριοι χρήστες των εν λόγω δεικτών είναι οι κατασκευαστικές εταιρείες. Οι
δείκτες αυτοί προορίζονται για την αναθεώρηση ή την παρακολούθηση του κόστους των κατασκευαστικών
δαπανών στους υπολογισμούς κατά την υπογραφή μιας σύμβασης κατασκευής.
-Έκδοση οικοδομικών αδειών (Αύγουστος 2018)
Σύμφωνα με στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, τον Αύγουστο 2018 εκδόθηκαν συνολικά 192
άδειες οικοδομής, οι οποίες ήταν κατά 17,2% λιγότερες από τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.
Σύμφωνα με τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, η αναμενόμενη συνολική αξία των κατασκευών ανήλθε σε
1.513.987 χιλιάδες δηνάρια, ήτοι 52,4% λιγότερο από τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Από το
σύνολο των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, 102 (53,1%) είναι για κτίρια, 30 (15,6%) για έργα πολιτικού
μηχανικού και 60 (31,3%) για ανακατασκευές. Από το σύνολο των 192 δομών, για 127 (66,1%) οι επενδυτές
είναι ιδιώτες και για 65 (33,9%) δομές οι επενδυτές είναι επιχειρήσεις. Κατά την περίοδο αναφοράς,
σχεδιάζονται 285 κατοικίες για κατασκευή, συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 24.783 τ.μ.
-Αντιδράσεις επιχειρηματικής κοινότητας για την ακύρωση πολεοδομικών σχεδίων των Δήμων
Σύμφωνα με το Οικονομικό Επιμελητήριο του Βορειοδυτικού τμήματος της χώρας, η ακύρωση των λεπτομερών
πολεοδομικών σχεδίων στο Δήμο Karpos και οι αποτυχίες στην κατασκευή του κτιρίου κοντά στο Majcin Dom
στο Δήμο Aerodrom έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην οικοδομική βιομηχανία και ως εκ τούτου σε όλο τον
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επιχειρηματικό τομέα. Επιχειρηματικοί κύκλοι αποδίδουν στις κεντρικές και τοπικές αρχές την απώλεια πολλών
εκατομμυρίων και ισχυρίζονται ότι οι πράξεις τους παραβιάζουν τα νόμιμα δικαιώματα των επενδυτών.
Προτρέπουν τις Αρχές να μην θέσουν εμπόδια στον επιχειρηματικό τομέα και να μην αλλάξουν αιφνίδια τις
αποφάσεις και τα λεπτομερή σχέδια των κτιρίων της πόλης. Σύμφωνα με τον ο κ. Nebi Hoxha, Πρόεδρο του ως
άνω Επιμελητηρίου, οι ενέργειες αυτές διακόπτουν την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων από κατασκευαστικές
εταιρείες και οι τοπικοί θεσμοί αποθαρρύνουν τους επενδυτές να πραγματοποιούν επενδύσεις κεφαλαίου,
γεγονός που αποτελεί πρόβλημα και πλήγμα στην οικονομία της πΓΔΜ. Ο κ. Fatmir Etemi, ιδιοκτήτης του ZFSKOM, ανέφερε για το θέμα ότι η συνέχιση της πτωτικής πορείας των οικοδομικών δραστηριοτήτων θα οδηγήσει
στην αύξηση των τιμών στις κατοικίες, εξ αιτίας της απότομης πτώσης της βιομηχανίας.
(Επιστροφή στα Περιεχόμενα)

1.3 Τραπεζικός Τομέας & Χρηματιστηριακή αγορά
-Ορισμός Αντιπροέδρων της Κεντρικής Τράπεζας της πΓΔΜ
Η κα Emilija Nacevska και η κα Ana Mitreska διορίστηκαν Αντιπρόεδροι της Κεντρικής Τράπεζας της πΓΔΜ
(ΝΒRΜ) μετά από πρόταση της Διοικήτριας κα Anita Angelovska-Bezoska.
-Οικονομικά στοιχεία για την χρηματαγορά της πΓΔΜ: Ρεκόρ στο κύκλο εργασιών 15 εκατ. ευρώ τη
Δευτέρα 22.10.2018
Ο κύκλος εργασιών στην χρηματιστηριακή αγορά της πΓΔΜ κατέγραψε το ρεκόρ των 15 εκατ. ευρώ, τη
Δευτέρα 22.10.2018, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου στην κατηγορία των κλασσικών εμπορικών συναλλαγών.
Ο ενθουσιασμός στο χρηματιστήριο, σύμφωνα με τους οικονομολόγους, λέγεται ότι είναι το αποτέλεσμα των
πολιτικών εξελίξεων με την ψηφοφορία για τις συνταγματικές αλλαγές, ειδικά επειδή έγινε σαφές ότι δεν θα
διεξαχθούν νέες εκλογές. Σύμφωνα με αναλυτές ίσως να αποτελεί μια από τις καλύτερες ημέρες από την
εισαγωγή του δείκτη χρηματιστηριακής αγοράς της πΓΔΜ, δεδομένου ότι από το 2005, αυτή είναι μία από τις
δέκα ημέρες με τη μεγαλύτερη αύξηση. Εκπρόσωποι της χρηματιστηριακής αγοράς της πΓΔΜ αναφέρουν ότι
πάνω από το 90% του κύκλου εργασιών πραγματοποιήθηκαν από τους εγχώριους επενδυτές, με τις πιο
διαπραγματεύσιμες μετοχές να είναι αυτές των Τραπεζών «NLB Banka» και «Komercijalna banka», της
πετρελαϊκή εταιρείας «Makpetrol», της εταιρείας φαρμάκων «Alkaloid» και της Τράπεζας «Ohridska banka». Η
χρηματαγορά είναι ευαίσθητη στην πολιτική κατάσταση και αυτό επιβεβαιώθηκε τα τελευταία χρόνια, όταν η
πολιτική κρίση εκχυλίστηκε στη σφαίρα της οικονομίας. Ο δείκτης MBI 10 σημείωσε αύξηση 5,91% και
σύμφωνα με τους οικονομολόγους αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω ενόψει της εκκρεμούσας ολοκλήρωσης
στο ΝΑΤΟ και το άνοιγμα των διαπραγματεύσεων ένταξης στην ΕΕ.
(Επιστροφή στα Περιεχόμενα)

1.4 Αγροτικός τομέας και τομέας τροφίμων
-Αντιδράσεις των αγροτών για εισαγωγές σιταριού από Σερβία
Στην πρόθεση της Κυβέρνησης να εισάγει σιτάρι από την Σερβία ως εμπορευματικό αποθεματικό αντιδρούν οι
αγρότες της πΓΔΜ, καθώς η τοπική παραγωγή δεν έχει εξαντληθεί και παραμένει αδιάθετη. Ζητούν από το
κράτος να αγοράσει το σύνολο του εγχώρια παραγόμενου σιταριού, πριν προβεί σε εισαγωγές ακριβότερου
σερβικού σιταριού.
-Αγροτικοί οικονομικοί λογαριασμοί σε επίπεδο περιφερειών (τελικά στοιχεία 2016)
Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της εδώ Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, η Νοτιοανατολική
Περιφέρεια της πΓΔΜ, το 2016, κατέλαβε το μεγαλύτερο μερίδιο (29,7%), όσον αφορά στη δημιουργία
ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας στον αγροτικό τομέα, ακολουθούμενη από την Περιφέρεια της Πελαγονίας
(22,1%), ενώ η Βορειοανατολική Περιφέρεια, καθώς και η Νοτιοδυτική Περιφέρεια κατέλαβαν μικρότερα
μερίδια (της τάξης του 4,2%). Ειδικότερα, σε όρους απόδοσης των καλλιεργειών στην πΓΔΜ, η Νοτιοανατολική
Περιφέρεια κυριάρχησε με ποσοστό 35,9% της συνολικής προστιθέμενης αξίας, ενώ σε όρους απόδοσης της
κτηνοτροφίας, τη μεγαλύτερη συμβολή είχε η Περιφέρεια της Πελαγονίας με ποσοστό 19,9%.
-Δείκτης τιμών εστίασης (Σεπτέμβριος 2018)
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης τιμών εστίασης τον Σεπτέμβριο 2018,
σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2018, αυξήθηκε κατά 0,2%. Σε σύγκριση με τις ομάδες υπηρεσιών,
παρατηρήθηκε αύξηση του δείκτη τροφίμων κατά 0,2%, των αλκοολούχων ποτών κατά 1,5% και των μη
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αλκοολούχων ποτών κατά 0,4%, ενώ στον όμιλο «Nights spent» μειώθηκε κατά 0,3%. Ο δείκτης τιμών εστίασης
τον Σεπτέμβριο 2018, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, αυξήθηκε κατά 3,1%.
Ο αθροιστικός δείκτης τιμών εστίασης για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2018, σε σύγκριση με την
αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, αυξήθηκε κατά 2,0%, ενώ σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του
2017 αυξήθηκε κατά 1,6%.
-Ενοποίηση γεωργικής γης στην πΓΔΜ με την βοήθεια Διεθνών Οργανισμών
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) και το Υπουργείο Γεωργίας
της πΓΔΜ συνεργάζονται για να ξεκινήσουν τον πρώτο κύκλο πιο σύνθετων ολοκληρωμένων έργων για την
ενοποίηση γεωργικών εκτάσεων στη πΓΔΜ και την υλοποίηση επενδύσεων υποδομής, στο πλαίσιο του
εθνικού προγράμματος εξυγίανσης. Απώτερος στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της
γεωργικής παραγωγής, η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου στις αγροτικές κοινότητες, η επίλυση του
προβλήματος της εγκατάλειψης των αγροτικών περιοχών και η εξασφάλιση της βιώσιμης χρήσης των φυσικών
πόρων, σύμφωνα με τον Υπουργό Γεωργίας κ. Ljupco Nikolovski. Όπως ανέφερε θα αρχίσει σύντομα επιλογή
μεταξύ 12 νέων τοποθεσιών στη χώρα για την ενοποίηση των γεωργικών εκτάσεων. Η ομάδα έργου
MAINLAND ξεκίνησε την εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας σε πέντε από τις επιλεγμένες περιοχές για
ενοποίηση των γεωργικών εκτάσεων. Πρόκειται για τα χωριά του Carev Dvor, του Spancevo, του Sokolarci, του
Logovardi και του Opticari. Το έργο χρηματοδοτείται από την ΕΕ με προϋπολογισμό 2,56 εκατ. ευρώ και
διάρκεια έως το 2020.
(Επιστροφή στα Περιεχόμενα)

1.5 Βιομηχανικός Τομέας
-Δείκτες τιμών βιομηχανικών παραγωγών (Αύγουστος 2018)
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, τον Αύγουστο 2018, οι συνολικές τιμές των
Βιομηχανικών παραγωγών μειώθηκαν κατά 0,6% σε μηνιαίο επίπεδο, ενώ σε ετήσια βάση οι τιμές αυξήθηκαν
κατά 0,5%. Τον Αύγουστο 2018, σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2018, οι τιμές των Βιομηχανικών παραγωγών,
συνολικά, μειώθηκαν στο τομέα των Ορυχείων και Λατομείων κατά 6,2%, στο τομέα της Βιομηχανίας κατά
0,2%, ενώ στον τομέα Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού οι τιμές
αυξήθηκαν κατά 0,5%. Τον Αύγουστο 2018, σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2017, οι τιμές των Βιομηχανικών
Παραγωγών, συνολικά, μειώθηκαν στον τομέα Εξόρυξης και λατομείων κατά 6,7%, στο τομέα Παραγωγή
ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και κλιματισμού κατά 3,2%, ενώ στον τομέα της Μεταποίησης οι τιμές
αυξήθηκαν κατά 1,4%.
-Δείκτες του αριθμού των εργαζομένων στη βιομηχανία, Αύγουστος 2018
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης του αριθμού των εργαζομένων στη
βιομηχανία τον Αύγουστο 2018, σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2017, ήταν 105,3. Ο αριθμός των
απασχολουμένων στη βιομηχανία στον τομέα των Ορυχείων και Λατομείων τον Αύγουστο 2018, σε σύγκριση
με τον Αύγουστο 2017, αυξήθηκε κατά 1,9%, στον τομέα Μεταποίησης αυξήθηκε κατά 5,7% και στον τομέα
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 1,7%. Ο αριθμός των
απασχολουμένων στη βιομηχανία κατά κύριους βιομηχανικούς κλάδους τον Αύγουστο 2018, σε σύγκριση με
τον Αύγουστο 2017, ήταν υψηλότερος στα ενδιάμεσα προϊόντα, πλην της ενέργειας κατά 8,3%, των
κεφαλαιουχικών αγαθών κατά 21,5%, των μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών κατά 0,2% κατά 0,4%, ενώ
μειώθηκε στα διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά 1,4%. Ο δείκτης του αριθμού των εργαζομένων στη βιομηχανία
κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2018, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο - Αύγουστο 2017, ήταν 107,2.
(Επιστροφή στα Περιεχόμενα)

1.6 Τομέας Μεταφορών
-Ακύρωση της β’ δημόσια πρόσκλησης για χρηματοοικονομική υποστήριξη αεροπορικών εταιρειών
Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών της πΓΔΜ ακύρωσε για δεύτερη φορά την από 13 Σεπτεμβρίου
τ.ε. πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή αεροπορικής εταιρείας, στην οποία θα καταβάλλει
κρατικές επιχορηγήσεις. Και αυτή τη φορά, η μόνη αεροπορική εταιρεία που υπέβαλε προσφορά ήταν η Wizz
Air, η αεροπορική εταιρεία στην οποία καταβλήθηκαν επιδοτήσεις για πτήσεις προς και από τα αεροδρόμια
των Σκοπίων και της Αχρίδας τα τελευταία έξι χρόνια. Ο Υπουργός Μεταφορών κ. Goran Sugareski δήλωσε ότι
η Wizz Air ήταν η μόνη εταιρεία που υπέβαλε προσφορά, η οποία, ωστόσο, δεν ανταποκρίνεται στα κριτήρια
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της δημόσιας πρόσκλησης. Στην προσφορά της, η Wizz Air σχεδιάζει να εισάγει τέσσερις προορισμούς από το
αεροδρόμιο "Αποστόλου Παύλου" της Αχρίδας από τον Αύγουστο 2019, το οποίο έρχεται σε αντίθεση με ένα
από τα κριτήρια υποβολής προσφορών. Η πρόσκληση αναφέρει σαφώς ότι η αεροπορική εταιρεία είναι
υποχρεωμένη να εισάγει δύο πτήσεις από τον αερολιμένα της Αχρίδας από τον Ιανουάριο του 2019 και δύο
επιπλέον πτήσεις εντός ενός έτους από την υπογραφή της συμφωνίας. Ο κ. Sugareski επιβεβαίωσε ότι το
Υπουργείο θα ανακοινώσει σύντομα νέα δημόσια πρόσκληση και ανέφερε ότι τα κριτήρια και οι συνθήκες θα
παραμείνουν αμετάβλητα όπως και στην προηγούμενη πρόσκληση, ενώ αρνήθηκε ότι η προσφορά ακυρώθηκε
με σκοπό να ευνοηθεί η «Air Albania».
-Αύξηση των επιβατών στα αεροδρόμια της πΓΔΜ
Ο Διεθνής Αερολιμένας των Σκοπίων συνέχισε να σημειώνει αξιοσημείωτη αύξηση επιβατών. Μέσω του
αεροδρομίου εξυπηρετήθηκαν 208.077 ταξιδιώτες το Σεπτέμβριο τ.ε., ήτοι αύξηση 11,6% συγκριτικά με τον ίδιο
μήνα πέρυσι, ενώ κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα ο αερολιμένας υποδέχθηκε 1.660.439 επιβάτες,
παρουσιάζοντας αύξηση 17,8%, με άλλα λόγια λίγο περισσότερους από 250.000 ταξιδιώτες σε σύγκριση με το
2017. Ο Γενικός Διευθυντής της TAV στην πΓΔΜ κ. Alper Ersoy, δήλωσε πρόσφατα ότι μετά την επιτυχημένη
καλοκαιρινή περίοδο και στα δυο αεροδρόμια της χώρας (των Σκοπίων και της Αχρίδας) είναι έτοιμοι για τη
χειμερινή περίοδο που θα ξεκινάει στα τέλη Οκτωβρίου τ.ε με το νέο χειμερινό πρόγραμμα. Τόνισε ιδιαίτερα,
ότι, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των συζητήσεων και των διαπραγματεύσεων, η LOT Polish Airlines εισήλθε
στην αγορά της πΓΔΜ ξεκινώντας έξι εβδομαδιαίες πτήσεις μεταξύ Βαρσοβίας και Σκοπίων. Εκτίμησε δε ότι θα
είναι διψήφια η αύξηση των επιβατών μέχρι το τέλος του έτους, που είναι πάνω από τον επίσημο ευρωπαϊκό
μέσο όρο 4%. Υπενθυμίζεται ότι από 1η Νοεμβρίου τ.ε. ξεκινάει πτήσεις μεταξύ Αθήνας και Σκοπίων και η
ελληνική αεροπορική εταιρεία AEGEAN.
-Ολοκλήρωση σιδηροδρομικής σύνδεσης Μοναστηρίου - Kremenica έως τα τέλη τ.έ.
Δημοσιεύματα ηλεκτρονικών ΜΜΕ της πΓΔΜ αναφέρουν ότι το έργο της σιδηροδρομικής σύνδεσης
Μοναστηρίου - Kremenica (σύνορα πΓΔΜ με Ελλάδα) αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη του
τρέχοντος έτους. Πρόκειται για εναλλακτική λύση μεταφοράς επιβατών και προϊόντων, ενώ ως τμήμα του Άξονα
Χ θα συνδέσει την περιοχή της Πελαγονίας με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, το
90% των εργασιών που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την κατασκευή νέας σιδηροδρομικής γραμμής,
γεφυρών και τηλεπικοινωνιακού σταθμού στην περιοχή Žabeni, έχει περατωθεί. Σημειώνεται ότι το έργο της
σιδηροδρομικής σύνδεσης ανέλαβε, στα τέλη του 2017, η αυστριακών συμφερόντων ‘Strabag SE’, καθώς η
κοινοπραξία τριών βουλγαρικών και μίας εγχώριας εταιρείας (‘Vodstroy 98 AD’, ‘Trace Group Hold PLC’,
‘Ponsstroyengineering EAD’ και ‘Fabrika Karpos AD Skopje’) που είχε αναλάβει, αρχικώς, την υλοποίησή του,
δεν τήρησε τις συμβατικές της υποχρεώσεις ως προς την πρόοδο των εργασιών, με αποτέλεσμα η Κυβέρνηση
της πΓΔΜ να καταγγείλει τη σύμβαση. Η κατασκευή του σιδηροδρόμου μήκους 17 χιλ. ξεκίνησε τον
Φεβρουάριο τ.ε.. Η επένδυση ανέρχεται σε 17,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 12,5 εκατ. ευρώ είναι χρήματα του
εθνικού προϋπολογισμού και 4,6 εκατ. ευρώ επιχορήγηση από τα ευρωπαϊκά ταμεία.
-Συμμετοχή του Αντιπροέδρου ευρωπαϊκών υποθέσεων κ. Osmani στην πρώτη πτήση της AEGEAN
Airlines μεταξύ Αθήνας–Σκοπίων / Τελετή εγκαινίων (Σκόπια, 1.1.2018)
Την 1η Νοεμβρίου διεξήχθη, στο Διεθνή Αερολιμένα Σκοπίων, τελετή εγκαινίων με αφορμή την πρώτη απ΄
ευθείας πτήση Αθήνας – Σκοπίων από την ελληνική αεροπορική εταιρεία “AEGEAN Airlines”, μέλος της Star
Alliance. Η πτήση, διάρκειας μίας ώρας και δεκαπέντε λεπτών, αφίχθη στα Σκόπια στις 18:55 (τοπική) και
πραγματοποιήθηκε με αεροσκάφος τύπου Bombardier DH4 78 θέσεων, στο οποίο επέβαιναν 38 επιβάτες,
μεταξύ των οποίων ο Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κ. Bujar Osmani και τα στελέχη της AEGEAN οι
κ.κ. Πάνος Νικολαΐδης, Διευθυντής Λειτουργίας Εδάφους και Σέργιος Διπλαράκος, Διαχειριστής Υπηρεσιών
Αεροδρομίου και Ορκωτός Ελεγκτής ISOGO. Στην υποδοχή συμμετείχαν οι κ.κ. Goran Sugareski, Υπουργός
Μεταφορών, Ljupco Janevski, Δ/ντής του εδώ Οργανισμού Προώθησης Τουρισμού και Alper Ersoy, Γεν. Δ/ντής
της “TAV”, Εταιρείας διαχείρισης των αεροδρομίων της πΓΔΜ. Από πλευράς Γραφείου Συνδέσμου της Ελλάδος
στα Σκόπια, συμμετείχαν ο Σύμβουλος Πρεσβείας Α’ κ. Δ. Γιολδάσης και η Προϊσταμένη του Γραφείου ΟΕΥ κα.
Π.Λάρδα.
(Επιστροφή στα Περιεχόμενα)
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1.7 Τομέας Υγείας & Περιβάλλοντος
-Ασιατικά κουνούπια τίγρεις εντοπίστηκαν και στην επικράτεια της πΓΔΜ
Κουνούπια-τίγρεις της Ασίας εντοπίστηκαν και στην επικράτεια της πΓΔΜ, τόσο στην πρωτεύουσα, όσο και σε
άλλες πόλεις της χώρας, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν κρούσματα μολύνσεων ή ασθένειας από τσίμπημα.
Όπως ανέφεραν οι Διευθυντές της Υπηρεσίας Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων, κ.κ. Zoran Atanasov και
Zarko Karadzovski έχουν ληφθεί μέτρα για την πρόληψη της περαιτέρω διάδοσης αυτού του είδους
κουνουπιού. Επίσης, ανέφεραν ότι ο κάθε Δήμος έχει καθήκον να χρησιμοποιεί τα κονδύλια που είναι στον
προϋπολογισμό της για τη διεξαγωγή απολύμανσης και απεντόμωση. Η κατάσταση στις άλλες χώρες της
περιοχής είναι πιο ανησυχητική με πολλές περιπτώσεις μολύνσεων, ακόμη και θανάτων.
-Περισσότεροι από 40 απολυμένοι νοσηλευτές του ιδιωτικού τομέα αναμένεται να προσληφθούν σε
δημόσια νοσοκομεία μετά την αλλαγή του νόμου
Σύμφωνα με την Πρόεδρο της Ένωσης Νοσηλευτών (ZMSTAS) κα Gordanka Beshilovska περισσότεροι από 40
νοσηλευτές βρίσκονται σήμερα εκτός εργασίας, επειδή τα ιδιωτικά ιδρύματα υγείας στα οποία εργάζονταν,
έκλεισαν. Επιπλέον, όπως ανέφερε, τα άτομα αυτά, λόγω ηλικίας, δεν μπορούν να ανταγωνιστούν για να
διεκδικήσουν θέσεις σε κλινικές δημόσιας υγείας. Εκπρόσωποι του υπουργείου Υγείας έχουν υποσχεθεί να
προβούν σε αλλαγές στο νόμο, γεγονός που θα επιτρέψει την απασχόληση των νοσοκόμων σε δημόσιες
εγκαταστάσεις υγείας.
(Επιστροφή στα Περιεχόμενα)

1.8 Τομέας Τουρισμού
-Έκλεισε το τουριστικό συγκρότημα «Makedonsko selo» από 18.10.2018
Μετά από δύο χρόνια λειτουργίας, το τουριστικό συγκρότημα με την επωνυμία «Makedonsko selo» στην
περιοχή Gorno Nerezi έκλεισε την Πέμπτη, 18.10.2018. Την απόφαση αυτή έλαβε ο κ. Vladimir Todorovik,
ιδιοκτήτη της αλυσίδας λιανικών πωλήσεων «Tinex», στον οποίο είχε ανατεθεί η διαχείριση του κρατικού
συγκροτήματος για μια περίοδο 20 ετών. Η αιτιολογία που δόθηκε στην δημοσιότητα για την παύση της
λειτουργίας ήταν ότι το συγκρότημα λειτουργούσε με απώλειες. Η κατασκευή του συγκροτήματος είχε στοιχίσει
7 εκατ. ευρώ στον κρατικό προϋπολογισμό. Το κρατικής ιδιοκτησίας συγκρότημα περιελάμβανε ξενοδοχείο,
εμπορικά καταστήματα και εστιατόρια.
(Επιστροφή στα Περιεχόμενα)

1.9 Τομέας Τεχνολογιών Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
-Έλλειψη επαρκούς ψηφιοποίησης της οικονομίας της πΓΔΜ
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα ενός «Open Day Event για τις ψηφιακές τεχνολογίες» που διοργάνωσε το
τμήμα “GS1” (Global Standard One) του Οικονομικού Επιμελητηρίου της πΓΔΜ, στις 19.10.2018, εκτιμάται ότι,
η οικονομία της πΓΔΜ δεν είναι ακόμα επαρκώς ψηφιοποιημένη. Από τις 600 εταιρείες που έχουν καταχωρηθεί
ψηφιακά στο διαδίκτυο, μόνο πέντε φέρουν κάποια ψηφιακή ποιότητα. Όπως αναφέρθηκε η ψηφιοποίηση δεν
αφορά μόνο στο άνοιγμα μιας ιστοσελίδας ή στην διεξαγωγή ηλεκτρονικού εμπορίου αλλά κυρίως στην
εφαρμογή σύγχρονων ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και στην αλλαγή του τρόπου σκέψης των
εργαζομένων και στην απαλλαγή τους από τον φόβο της αλλαγής. Σύμφωνα με εκτίμηση του κ. Sergej
Zafirovskli, CEO της εταιρείας ερευνών αγοράς «ID Insider Skopje», υπάρχει ηλεκτρονική ζήτηση στην πΓΔΜ,
αλλά δεν υπάρχει προσφορά και ανέφερε ότι η ψηφιοποίηση και οι καινοτομίες αποτελούν πλεονέκτημα όσον
αφορά στην ανταγωνιστικότητα, γεγονός που μπορεί να φέρει τις εταιρείες της πΓΔΜ στον παγκόσμιο χάρτη.
Επίσης, ο κ. Robert Beideman, Διευθυντής στο Παγκόσμιο Γραφείο GS1 ανέφερε ότι η ψηφιοποίηση θα
βοηθήσει τις εταιρείες στην πΓΔΜ να αυξήσουν την προβολή τους διεθνώς. Από την άλλη πλευρά, ο κ. Branko
Azeski, Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της πΓΔΜ, αμφέβαλε ότι η πΓΔΜ θα μπορούσε να
εξασφαλίσει ένα κλίμα οικονομικής ανάπτυξης ακόμη και αν εφαρμοστούν οι τελευταίες ψηφιακές τεχνολογίες.
Αντίθετα υπογράμμισε ότι οι εταιρείες της πΓΔΜ θα πρέπει να ξεκινήσουν να αναγνωρίζουν τα προϊόντα τους
και να επικεντρωθούν στην ταυτότητα του προϊόντος. Προς το παρόν, η ηλεκτρονική αγορά στην πΓΔΜ
εκτιμάται σε 140 εκατ. ευρώ.
(Επιστροφή στα Περιεχόμενα)
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1.10 Άλλες ειδήσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος
-84η η πΓΔΜ στον Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF)
Η πΓΔΜ κατατάσσεται στην 84η θέση μεταξύ 140 χωρών στην Έκθεση Ανταγωνιστικότητας του 2018 που
προσφάτως δημοσίευσε το World Economic Forum (WEF). Ο δείκτης ανταγωνιστικότητας καταρτίζεται με νέα
μεθοδολογία και συνεπώς η σύγκριση με προηγούμενα έτη δεν είναι δυνατή. Η κατάταξη πλέον στηρίζεται
περισσότερο σε στατιστικά στοιχεία από διεθνείς πηγές (70%) και λιγότερο σε ερωτηματολόγια του WEF (30%
από 69% προηγουμένως), με αποτέλεσμα ο δείκτης να επηρεάζεται λιγότερο από υποκειμενικές εκτιμήσεις
περί της γενικότερης κατάστασης της χώρας. Ο δείκτης ανταγωνιστικότητας 4.0., όπως αποκαλείται από το
WEF, καταγράφει όχι μόνο την απόσταση που χωρίζει κάθε χώρα από τις ΗΠΑ, που συγκεντρώνουν την
υψηλότερη συνολική βαθμολογία, αλλά αποτυπώνει κυρίως τη σχετική ετοιμότητα της χώρας να αντιμετωπίζει
τις προκλήσεις που φέρνει η 4η Βιομηχανική Επανάσταση στον κόσμο της παραγωγής και της εργασίας. Οι
χώρες αξιολογούνται επί τη βάσει 12 πυλώνων παραγωγικότητας, ομαδοποιημένους σε 4 μεγάλες κατηγορίες
(Πρόσφορο Περιβάλλον, Ανθρώπινο Κεφάλαιο, Αγορές και Οικοσύστημα Καινοτομίας), χρησιμοποιώντας 98
συνολικά επιμέρους δείκτες. Η έκθεση δείχνει ότι οι περισσότερες χώρες παρουσιάζουν στασιμότητα όσον
αφορά στην καινοτομία. Η πΓΔΜ παρουσιάζει καλύτερη εικόνα ως προς των πυλώνα που αφορά στη δυναμική
των επιχειρήσεων (57η), ενώ χειρότερη θέση λαμβάνει στον πυλώνα που αφορά στο μέγεθος της αγοράς
(109η). Μεταξύ των χωρών της περιοχής, η πΓΔΜ τοποθετείται στην προτελευταία θέση. Ειδικώτερα, η Σερβία
κατετάγη στην 65η θέση, το Μαυροβούνιο στην 71η, η Αλβανία στην 76η και η Βοσνία –Ερζεγοβίνη στην 91η,
ενώ η Ελλάδα κατέλαβε την 57η θέση, με την Βουλγαρία να καταλαμβάνει την 51η, την Ρουμανία την 52η και την
Τουρκία την 61η.
-4.105 ονόματα στον κατάλογο των οφειλετών του Γραφείου Δημοσίων Εσόδων
Το εδώ Γραφείο Δημοσίων Εσόδων δημοσίευσε κατάλογος με 4.105 ονόματα οφειλετών. Από αυτούς 2.043
είναι επιχειρήσεις και 2.062 είναι πολίτες. Το χρέος τους ανέρχεται σε 158.661.603 ευρώ. Σε σχέση με τον
προηγούμενο μήνα, το χρέος μειώθηκε κατά 8,5 εκατ. ευρώ. Ο αριθμός των επιχειρήσεων μειώθηκε κατά πάνω
από 2.000 και ο αριθμός των ατόμων περίπου 20.
-Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών πΓΔΜ (15.10.2018)
Το νέο δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών της πΓΔΜ, δημοσιεύτηκε από το Γραφείο ΟΕΥ
στις 15ης Οκτωβρίου 2018 και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ - Σκοπίων στη διαδικτυακή
πύλη AGORA, στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://agora.mfa.gr/infofiles/TENDERS%20Oct%202018%20mk.pdf
(Επιστροφή στα Περιεχόμενα)

2. Οικονομικές ειδήσεις
-Έγκριση σχεδίου αναθεώρησης προϋπολογισμού 2018 από Κυβέρνηση πΓΔΜ: Αναθεώρηση επί τα
χείρω πρόβλεψης για ρυθμό ανάπτυξης 2018
Η Κυβέρνηση της πΓΔΜ ενέκρινε στις 13 τ.μ. το σχέδιο αναθεώρησης του προϋπολογισμού του 2018, με το
οποίο ο προβλεπόμενος ρυθμός ανάπτυξης για το τρέχον έτος περιορίζεται από 3,2% σε 2,8%, ενώ το
δημοσιονομικό έλλειμμα διατηρείται σταθερό στο 2,7%, καθώς δημόσιες δαπάνες και έσοδα μειώνονται εξίσου
κατά 0,5%, έναντι του αρχικού προϋπολογισμού (διαμορφώνονται στα 3,42 δισ. ευρώ και 3,14 δισ. ευρώ
αντιστοίχως. Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. D. Tevdovski σημείωσε ότι ο αναθεωρηθείς προϋπολογισμός
στοχεύει, κυρίως, στη μεταφορά κονδυλίων προς την τοπική αυτοδιοίκηση, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα
στους Δήμους της χώρας να αποπληρώσουν τρέχουσες ή ληξιπρόθεσμες οφειλές τους και να μειώσουν το
χρέος τους. Ο Υπουργός διευκρίνισε ότι το σχέδιο αναθεώρησης του προϋπολογισμού θα υποβληθεί προς
έγκριση στη Βουλή, εφ’ όσον δεν προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές. Ωστόσο, μετά την πρώτη ψηφοφορία για
την αναθεώρηση του Συντάγματος, αυτό το ενδεχόμενο φαίνεται να απομακρύνεται. Το σχέδιο αναθεώρησης
του προϋπολογισμού αναμένεται να κατατεθεί προς έγκριση στη Βουλή έως τις 15 Νοεμβρίου, ενώ η 31η
Δεκεμβρίου είναι η προθεσμία για την έγκριση του προϋπολογισμού του επόμενου έτους.
-Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν στη πΓΔΜ – (2017 προκαταρκτικά στοιχεία)
Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, που προέκυψαν από τις ετήσιες
εκθέσεις επιχειρηματικών οντοτήτων και άλλων πηγών, το ονομαστικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) το
2017 ήταν 616.600 εκατ. δηνάρια και σε σύγκριση με το 2016 αυξήθηκε κατά 3,7%. Ο ρυθμός αύξησης του
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πραγματικού ΑΕΠ το 2017, σε σύγκριση με το 2016, ήταν 0,2%. Οι ακόλουθοι τομείς είχαν το μεγαλύτερο
μερίδιο της προστιθέμενης αξίας στη δομή του ΑΕΠ το 2017: Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών, Μεταφορά και αποθήκευση, Δραστηριότητες στέγασης και
φαγητού (20,0%). Η τελική κατανάλωση το 2017, σε σύγκριση με το 2016, αυξήθηκε κατά 1,7% σε ονομαστικές
τιμές, ενώ το μερίδιό της στη δομή του ΑΕΠ ήταν 80,8%. Το 2017, το μερίδιο των εξαγωγών αγαθών και
υπηρεσιών στο ΑΕΠ ήταν 55,4%. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, η συνολική αξία του ακαθάριστου
σχηματισμού παγίου κεφαλαίου (ΑΕΠΚ) για το 2017 ήταν 135.318 εκατ. δηνάρια. Στην τεχνική δομή των
ΑΕΠΚ, η κατασκευή συμμετείχε με 61,0%, μηχανήματα και εξοπλισμός με 31,5%, ενώ το υπόλοιπο της ΑΕΠΚ
με 7,5%.
-Διατήρηση των ελληνικών ΑΞΕ στην πΓΔΜ στην τρίτη θέση με ανοδική τάση (στοιχεία θέσης 2017)
Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) στην πΓΔΜ κατέγραψαν, το 2017 (σύμφωνα με τα προσφάτως
δημοσιευθέντα στοιχεία από την Κεντρική Τράπεζα της χώρας), αύξηση της τάξης του 0,9% σε σχέση με το
2016 (οπότε είχε σημειωθεί αύξηση 5,8%). Το συνολικό ποσό των ΑΞΕ στη χώρα ανήλθε σε 4.697,8 εκατ.
ευρώ (στοιχεία θέσης) από 4.657,3 εκατ. ευρώ το 2016. Στην πρώτη θέση μεταξύ των χωρών προέλευσης ΑΞΕ
κατατάσσεται η Αυστρία, με 636,7 εκατ. ευρώ, ενώ έπονται το Ηνωμένο Βασίλειο με 531,6 εκατ. ευρώ, η
Ελλάδα με 473,9 εκατ. ευρώ, η Ολλανδία με 375,3 εκατ. ευρώ και η Σλοβενία με 323,9 εκατ. ευρώ.
Συγκρατούνται η ανοδική πορεία των ελληνικών ΑΞΕ κατά 2,3% (μετά τη μείωση κατά 2,9% το 2016), η
συνεχής μείωση των ολλανδικών ΑΞΕ με υψηλούς ρυθμούς (-11,3% το 2017 και -55,9% το 2016), η σημαντική
αύξηση και το 2017 των αυστριακών ΑΞΕ (12,2%) και η διατήρηση της ανοδικής τάσης των γερμανικών ΑΞΕ
στη χώρα (10,0% το 2017 και 30,2% το 2016). Οι τουρκικές ΑΞΕ συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, αν και με
χαμηλότερο ρυθμό σε σχέση με το 2016 (από 15,5% περιορίστηκαν σε αύξηση 1,8% το 2017). Σημειώνεται,
επίσης, η μεγάλη αύξηση των κινεζικών επενδύσεων κατά 200,0% (110,1 εκατ. ευρώ από 36,7 εκατ. ευρώ το
2016. Ως προς την τομεακή κατανομή των ΑΞΕ στην οικονομία της πΓΔΜ, η μεγαλύτερη συγκέντρωση
σημειώνεται στις υπηρεσίες (45,2% επί του συνόλου) με 2.124,6 εκατ. ευρώ από 2.100,3 εκατ. ευρώ, το 2016,
ενώ έπεται ο μεταποιητικός κλάδος (36,6% επί του συνόλου) με 1.718 εκατ. ευρώ, από 1.685,6 εκατ. ευρώ, το
2016. Πτωτικά κινήθηκαν οι ΑΞΕ στον τομέα της γεωργίας/ αλιείας (από 46,4 σε 23,8 εκατ. ευρώ). Η ισχνή
αύξηση των ΑΞΕ στην πΓΔΜ, το 2017, αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό τις συνέπειες της παρατεταμένης
πολιτικής αστάθειας για την οικονομία της χώρας και για την επενδυτική εμπιστοσύνη. Η εικόνα αυτή άρχισε
να μεταβάλλεται, σε επίπεδο ροών, ήδη από το τελευταίο τρίμηνο του 2017, ενώ βελτιώθηκε σημαντικά το α’
εξάμηνο 2018, οπότε κατεγράφη αύξηση της τάξης του 210% έναντι της ίδιας περιόδου του 2017. Σημειώνεται,
ωστόσο, ότι το μεγαλύτερο μέρος των ΑΞΕ στην πΓΔΜ, το α’ εξάμηνο τ.έ., αφορούσε σε επανεπένδυση κερδών
και σε χρεωστικούς τίτλους (264,4 εκατ. ευρώ από τα 327,6 εκατ. ευρώ), ενώ μόνο ένα μικρό ποσοστό
αποτελούσε επένδυση σε νέο μετοχικό κεφάλαιο (19,3% - 63,2 εκατ. ευρώ). Ως εκ τούτου, φαίνεται ότι η χώρα
έχει ανακτήσει, σε σημαντικό βαθμό, την εμπιστοσύνη των υφιστάμενων επενδυτών, αλλά υστερεί στην
προσέλκυση νέων επενδύσεων.
-Ποσοστό πληθωρισμού στην πΓΔΜ 2006-2018 | Πρόβλεψη
Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού στη πΓΔΜ παρέμεινε αμετάβλητος στο 1,5% τον Σεπτέμβριο 2018, όπως και
τον προηγούμενο μήνα. Οι τιμές αυξήθηκαν γρηγορότερα στα τρόφιμα και τα μη αλκοολούχα ποτά (0,4% μετά
την στασιμότητα του Αυγούστου), κυρίως λόγω των ψαριών και θαλασσινών (0,5% από -0,4%) και λαχανικών
(3,3% από -0,1%), τα ενδύματα και τα υποδήματα (0,7% από 0,4%). Αύξηση παρουσίασαν επίσης τα έπιπλα
και ο οικιακός εξοπλισμός (1,5% από 0,5%), η υγεία (1,3% από 0,4%) και η κατηγορία διάφορα αγαθά και
υπηρεσίες (0,7% από -0,2%). Αντίθετα, ο ρυθμός αύξησης του κόστους επιβραδύνθηκε για τις μεταφορές (8,1%
από 10,9%), κυρίως λόγω των αεροπορικών εισιτηρίων (1,3% από 17,1%), για τα αλκοολούχα ποτά και τον
καπνό (5,0% από 5,1%) και για τις υπηρεσίες αναψυχή & πολιτισμού (2,7% από 3,6%). Μείωση υπήρξε και
στη στέγαση και στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (-0,1% από το 0,2%) καθώς και στην εκπαίδευση (-0,3% από
την στασιμότητα του προηγούμενου μήνα). Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή υποχώρησαν 0,1%, μετά από
κέρδος 0,3% τον Αύγουστο τ.ε.. Ο ρυθμός πληθωρισμού στη πΓΔΜ ήταν κατά μέσον όρο 1,75% από το 2006
έως το 2018, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο 9,90% τον Ιούνιο του 2008 και στο χαμηλότερο επίπεδο 2,10% το Δεκέμβριο του 2009.
-Εξωτερικό εμπόριο, Ιανουάριος - Αύγουστος 2018
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Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, η συνολική αξία των εξαγομένων
αγαθών από τη πΓΔΜ κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2018 ανήλθε σε 227.623.250 χιλιάδες δηνάρια
(ήτοι € 3.699.926 χιλ.), αύξηση 14,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η αξία των
εισαγόμενων αγαθών κατά την ίδια περίοδο ήταν 302.182.122 χιλιάδες δηνάρια (€ 4.911.941 χιλ.), ή 11,7%
περισσότερο από την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Το εμπορικό έλλειμμα κατά την περίοδο ΙανουαρίουΑυγούστου 2018 ήταν 74.558.872 χιλιάδες δηνάρια (€ 1.212.015 χιλ). Η κάλυψη των εισαγωγών κατά την
εξαγωγή την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2018 ήταν 75,3%. Το εξωτερικό εμπόριο ανά προϊόν δείχνει ότι στις
εξαγωγές τα σημαντικότερα προϊόντα είναι: καταλύτες με πολύτιμα μέταλλα ή ενώσεις πολύτιμων μετάλλων ως
δραστική ουσία, σύνολα καλωδίων ανάφλεξης και άλλα σύνολα καλωδίων των τύπων που χρησιμοποιούνται
σε οχήματα, ανταλλακτικά και καθίσματα για μηχανοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά 10 ή περισσοτέρων
προσώπων, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, με κινητήρα εσωτερικής καύσης με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ). Στις εισαγωγές, τα σημαντικότερα προϊόντα είναι: πλατίνα και κράματα λευκόχρυσου, σε ακατέργαστη
μορφή ή σε μορφή σκόνης, πετρελαϊκά έλαια και έλαια από ασφαλτικά ορυκτά (άλλα από τα ακατέργαστα),
πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, μη επιστρωμένα, επικαλυμμένα ή
επικαλυμμένα και άλλα μέταλλα της ομάδας πλατίνας και των κραμάτων αυτών, σε ακατέργαστη μορφή ή σε
μορφή σκόνης. Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2018, σύμφωνα με το συνολικό όγκο εξωτερικού
εμπορίου, οι σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι της πΓΔΜ ήταν οι Γερμανία, Ελλάδα, Μεγάλη Βρετανία, Σερβία
και Βουλγαρία.
(Επιστροφή στα Περιεχόμενα)

3. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
-Φθινοπωρινή Έκθεση Παγκόσμιας Τράπεζας για οικονομίες χωρών Δυτικών Βαλκανίων
Η προσφάτως δημοσιευθείσα φθινοπωρινή Έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας για τις οικονομίες των χωρών
των Δυτικών Βαλκανίων αναθεωρεί επί τα βελτίω την εαρινή πρόβλεψη για τον ρυθμό ανάπτυξης της
οικονομίας της πΓΔΜ, ο οποίος εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 2,5% (αντί για 2,3% κατά την εαρινή
πρόβλεψη). Προβλέπεται, δε, ότι το ποσοστό αύξησης του ΑΕΠ της χώρας θα συνεχίσει να κινείται ανοδικά και
την επόμενη διετία ανερχόμενο σε 2,9%, το 2019 και 3,2%, το 2020. Παρά την ανοδική πορεία που καταγράφει
μέχρι και το 2020, ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας της πΓΔΜ συνεχίζει να υπολείπεται του μέσου ρυθμού
ανάπτυξης των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων (ο οποίος ανέρχεται κατά μέσον όρο στο 3,5% το διάστημα
2018 - 2019 και στο 3,8% το 2020). Για δύο συνεχόμενες χρονιές (2017 και 2018) η πΓΔΜ καταγράφει τον
χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης μεταξύ των χωρών της περιοχής, ενώ την επόμενη διετία αναμένεται να ανέλθει
στην προτελευταία θέση (ξεπερνώντας τον ρυθμό ανάπτυξης του Μαυροβουνίου). Κινητήριοι μοχλοί της
ανοδικής πορείας του ΑΕΠ της πΓΔΜ το τρέχον έτος είναι, σύμφωνα με την Έκθεση, η ιδιωτική κατανάλωση
και η ανάκαμψη των επενδύσεων, ως αποτέλεσμα της αποκατάστασης της πολιτικής σταθερότητας στη χώρα.
Σε τομεακό επίπεδο, το πρώτο εξάμηνο τ.έ., ο μεταποιητικός κλάδος κατέγραψε αύξηση της τάξης του 5,6%, ενώ
ανοδικά κινήθηκαν επίσης ο τουρισμός και το εμπόριο (χονδρικό και λιανικό). Αντιθέτως, ο κατασκευαστικός
τομέας συνέχισε την πτωτική του πορεία, συρρικνούμενος κατά 25%, κυρίως λόγω της διακοπής ορισμένων
δημοσίων έργων οδικών υποδομών. Η αγορά εργασίας της πΓΔΜ διατήρησε τη θετική της πορεία και το πρώτο
εξάμηνο του 2018, με την απασχόληση να αυξάνεται κατά 2,1% σε ετήσια βάση. Η ανοδική αυτή τάση
οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στις κρατικές ενισχύσεις μέσω του προγράμματος απασχόλησης, οι οποίες
σχεδόν διπλασιάστηκαν το επτάμηνο του 2018 (έναντι της ίδιας περιόδου πέρυσι). Το ποσοστό ανεργίας
συνέχισε την πτωτική του πορεία, υποχωρώντας στο ιστορικό χαμηλό του 21,1% και αναμένεται να
υποχωρήσει στο 20,4% μέχρι το τέλος του έτους (από 22,4% το 2017). Εξακολουθεί, ωστόσο, να είναι το
δεύτερο υψηλότερο στα Δυτικά Βαλκάνια μετά το Κόσοβο. Επιπλέον, το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων
επί του συνόλου ανέρχεται σε 78%, γεγονός το οποίο αποτελεί, κατά την Παγκόσμια Τράπεζα, ένδειξη
διαρθρωτικών προβλημάτων στην αγορά εργασίας της πΓΔΜ. Σημειώνεται, επίσης, ότι στην πτωτική τάση του
ποσοστού ανεργίας συμβάλλει και η μείωση του εργατικού δυναμικού της χώρας, ως αποτέλεσμα της
μετανάστευσης. Στα δημόσια οικονομικά, το επτάμηνο τ.έ., κατεγράφη αύξηση των εσόδων κατά 4,6% σε
ετήσια βάση, ενώ η αύξηση των δαπανών ήταν μικρότερη (1,3%), με αποτέλεσμα το δημοσιονομικό έλλειμμα
να περιοριστεί στο 2,1% (από 2,7% το 2017). Ωστόσο, η περιορισμένη αύξηση των δημοσίων δαπανών
οφείλεται στη μείωση των κεφαλαιουχικών δαπανών, γεγονός το οποίο επηρέασε αρνητικά τον ρυθμό
ανάπτυξης. Αντιθέτως, οι τρέχουσες δαπάνες κινήθηκαν αυξητικά (5,7% σε ετήσια βάση), εξαιτίας κυρίως των
μεταβιβαστικών πληρωμών και των κρατικών ενισχύσεων για την αγορά εργασίας. Το δημόσιο και εγγυημένο
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από το δημόσιο χρέος (PPG) διατηρήθηκε, το πρώτο εξάμηνο τ.έ., χαμηλότερα από το όριο του 50% του ΑΕΠ
(49,1%), αλλά αναμένεται να ανέλθει στο 50,6% του ΑΕΠ, μέχρι το τέλος του χρόνου. Είναι χαμηλότερο από
τον μέσο όρο των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων (51,3% του ΑΕΠ), αλλά σε αντίθεση με την πτωτική τάση
που παρατηρείται στις άλλες οικονομίες της περιοχής (πλην Κοσόβου), στην πΓΔΜ βαίνει αυξανόμενο, με
αποτέλεσμα να προβλέπεται ότι θα ξεπεράσει το 58% του ΑΕΠ, το 2020. Το εξωτερικό χρέος της πΓΔΜ
αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, το 2018 (77,4% από 72,7% του ΑΕΠ το 2017), λόγω της έκδοσης επταετούς
ομολόγου με ρήτρα ευρώ ύψους 500 εκ. ευρώ. Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο εξωτερικό χρέος μεταξύ
των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων (μετά το Μαυροβούνιο – 163,4% του ΑΕΠ). Ενώ, μάλιστα, την επόμενη
διετία στις υπόλοιπες οικονομίες της περιοχής διατηρείται σχεδόν στο ίδιο επίπεδο (με μία μικρή αύξηση στο
Κόσοβο) ή κινείται πτωτικά, το εξωτερικό χρέος της πΓΔΜ καταγράφει ανοδική πορεία ανερχόμενο στο 78,9%
του ΑΕΠ, το 2020.
(Επιστροφή στα Περιεχόμενα)

4. Ευρωπαϊκή προοπτική
-Ξεκίνησε η διαδικασία των συνταγματικών αλλαγών στην πΓΔΜ, κάνοντας ένα βήμα πιο κοντά στην
ευρωατλαντική προοπτική της χώρας.
H Βουλή της πΓΔΜ ψήφισε την Παρασκευή 19.10.2018 θετικά για να ξεκινήσει η διαδικασία αναθεώρησης του
συντάγματος, γεγονός που αποτελεί σημαντικό βήμα για την υλοποίηση της συμφωνίας των Πρεσπών και
ανοίγει το δρόμο για την ευρωανταντική πορεία της πΓΔΜ. Ο κ. Talat Xhaferi, Πρόεδρος της 120μελούς
συνέλευσης επιβεβαίωσε αργά το βράδυ της Παρασκευής ότι κατεγράφησαν 80 ψήφοι υπέρ της πρότασης της
Κυβέρνησης να ξεκινήσει η διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος. Η λεπτή πλειοψηφία επετεύχθη με τη
συμμετοχή και βουλευτών της αξιωματικής αντιπολίτευσης (του VMRO-DPMNE, που ήταν σταθερά αντίθετο
στην εν λόγω Συμφωνία), ύστερα από μια τεταμένη εβδομάδα συζητήσεων και διαπραγματεύσεων στα Σκόπια,
όπου δεν ήταν σαφές μέχρι την τελευταία στιγμή, εάν η Κυβέρνηση μπορούσε να εξασφαλίσει τις ψήφους των
δύο τρίτων της Βουλής. Σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές και δημοσιογράφους το άνοιγμα του δρόμου στις
συνταγματικές αλλαγές δίνει στους εγχώριους και ξένους επιχειρηματίες την ελπίδα νέων ευκαιριών
επενδύσεων στην πΓΔΜ. Υποστηρίζουν ότι η ένταξη στο ΝΑΤΟ είναι κάτι που μπορεί να αναμένεται στις αρχές
του επόμενου έτους, ενώ η ένταξη στην ΕΕ είναι μια μακρύτερη διαδικασία. Ωστόσο και η περίοδος
προσαρμογής που προηγείται της ένταξης στην ΕΕ θα είναι επωφελής για την πΓΔΜ, γιατί συνεπάγεται
αρκετούς ευρωπαϊκούς πόρους και στήριξη των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων προς όφελος τελικά της εγχώριας
οικονομίας.
-Εκδήλωση παρουσίασης έργου ‘INNOPLATFORM’ (συνεργασία φορέων από Ελλάδα, Κύπρο, Αλβανία,
Βουλγαρία και πΓΔΜ) χρηματοδοτούμενου από το Πρόγραμμα Interreg Balkan - Mediterranean (Σκόπια,
15 τ.μ.)
Πραγματοποιήθηκε στα Σκόπια, εκδήλωση παρουσίασης του έργου ‘INNOPLATFORM’, χρηματοδοτούμενου
από το Πρόγραμμα Interreg Balkan – Mediterranean. Την εκδήλωση χαιρέτισε ο εδώ Υπουργός άνευ
χαρτοφυλακίου - αρμόδιος για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος - κ. Z. Sapurić, ενώ σε αυτή
συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων πού συμμετέχουν στο έργο, από την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Βουλγαρία και
την πΓΔΜ. Το έργο ‘INNOPLATFORM’ (συνολικού προϋπολογισμού 715.486,65 ευρώ) επελέγη για
χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προσφορών του Προγράμματος Interreg
Balkan – Mediterranean, υπό τον Άξονα 1: Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία. Επικεφαλής εταίρος είναι το
Κέντρο Διαχείρισης Γνώσης της πΓΔΜ, ενώ στο έργο συμμετέχουν ως εταίροι φορείς από την Ελλάδα
(Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ‘Διόφαντος’ και Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής
Βορείου Ελλάδος), την Κύπρο (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού), την Αλβανία (Κέντρο
Έρευνας και Πληροφορικής UET) και τη Βουλγαρία (Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Μπουργκάς). Ο κ. Sapurić εξήρε
τη σημασία του έργου για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες όπως τόνισε αποτελούν τη
ραχοκοκαλιά της οικονομίας της πΓΔΜ. Σημείωσε επίσης ότι η Κυβέρνηση αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην
ενίσχυση του εγχώριου επιχειρείν και για το λόγο αυτό έθεσε σε εφαρμογή, το 2017, ένα νέο αναπτυξιακό
πρόγραμμα, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ της
χώρας. Το ‘INNOPLATFORM’ περιλαμβάνει ένα σύνολο εργαλείων (‘InnoTools’) και υπηρεσιών
(‘InnoScorecard’ και ‘InnoRegion’) που ως στόχο έχουν την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ στην
περιοχή, μέσα από τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την ενίσχυση των ικανοτήτων τους. Αναλυτικότερα, τα
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‘InnoTools’ αφορούν στη μεταφορά τεχνογνωσίας για (α) την επιτυχή εισαγωγή νέων προϊόντων και
υπηρεσιών στην αγορά, (β) την αναζήτηση του κατάλληλου εταίρου για την ανάπτυξη καινοτόμων
δραστηριοτήτων, (γ) τη διαμόρφωση της αναπτυξιακής στρατηγικής και του τεχνολογικού σχεδιασμού των
ΜΜΕ και (δ) τη χρηματοδοτική αξιολόγηση καινοτόμων έργων, βάσει του επιχειρηματικού μοντέλου κάθε
επιχείρησης. Ως προς τις υπηρεσίες, το ‘InnoScorecard’ έχει συγκεντρώσει στατιστικά στοιχεία για την Ελλάδα,
την Κύπρο, την Αλβανία, τη Βουλγαρία και την πΓΔΜ με δυνατότητα σύγκρισης μεταξύ χωρών ανά έτος και
δείκτη μέτρησης. Το ‘Innoregion’ παρέχει πληροφόρηση σχετικά με δυνατότητες χρηματοδότησης και
δικτύωσης καινοτόμων επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο του έργου, έχουν επίσης εκπονηθεί μελέτες σχετικά με το
επιχειρηματικό περιβάλλον καθεμίας από τις προαναφερθείσες χώρες, καθώς και για το καινοτόμο δυναμικό
και τους κύριους αναδυόμενους κλάδους σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές κάθε χώρας (π.χ. περιοχή
Δυτικής Ελλάδας, Λεμεσού, Σκοπίων, Τιράνων). Οι εν λόγω μελέτες έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο
του ‘INNOPLATFORM’ (www.innoplatform.eu). Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2019.
Επιδίωξη των φορέων που συμμετέχουν σε αυτό, είναι τουλάχιστον το ‘InnoScorecard’ να συνεχίσει να
τροφοδοτείται με στατιστικά στοιχεία από τη Eurostat και μετά την προαναφερθείσα ημερομηνία, ώστε να
λειτουργήσει ως πλατφόρμα επικαιροποιημένης ενημέρωσης για τις οικονομίες των ως άνω πέντε χωρών.
(Επιστροφή στα Περιεχόμενα)

5. Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος
-Πρωθυπουργός πΓΔΜ κ. Z. Zaev: Μέτρα για την καταπολέμηση της φτώχειας
Κατά τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρα για την Εξάλειψη της Φτώχειας, ο ΠΘ κ. Zaev ανακοίνωσε μερικά από
τα μέτρα της Κυβέρνησης για την υποστήριξη των ευάλωτων κατηγοριών πολιτών. Ειδικώτερα, ανέφερε ότι
επιπλέον 11.000 νοικοκυριά θα λάβουν εγγυημένη κοινωνική βοήθεια, εκτός από τα ήδη υπάρχοντα 26.000
νοικοκυριά που έχουν ήδη το δικαίωμα σε αυτό το επίδομα. Οι οικογένειες με χαμηλό εισόδημα και οι
οικογένειες με παιδιά θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση στα επιδόματα των παιδιών. Αναμένεται ότι ο αριθμός
των παιδιών που χρησιμοποιούν αυτό το δικαίωμα θα είναι πάνω από 70.000, σε αντίθεση με τα 3.200 παιδιά
που λαμβάνουν σήμερα αυτό το επίδομα. Οι πιο ευάλωτες κατηγορίες παιδιών θα έχουν την ευκαιρία να
συμμετέχουν στα ιδρύματα φροντίδας και ανατροφής και αυτές οι διευκολύνσεις ενισχύονται από την
Κυβέρνηση με μια επένδυση ύψους 16 εκατ. ευρώ και υποστήριξη από την Παγκόσμια Τράπεζα. Το σχολικό
επίδομα από το 2019 θα είναι διαθέσιμο στους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και αναμένεται
περισσότερα από 60.000 παιδιά να επωφεληθούν.
(Επιστροφή στα Περιεχόμενα)

6. Εκδηλώσεις και εκθέσεις
-Vinodonia 2018 Σαλόνι Οίνου (Σκόπια, 23-24 Νοεμβρίου 2018)
Το 3ο Σαλόνι Οίνου - Vinodonia 2018 θα λάβει χώρα στις 23 (Παρασκευή) και 24 (Σάββατο) Νοεμβρίου τ.ε. στο
ξενοδοχείο “Marriott” των Σκοπίων. Στο πλαίσιο παράλληλων με την έκθεση δράσεων θα λάβουν χώρα
επιμέρους επαγγελματικές συναντήσεις (Β2Β), master classes και εργαστήρια. Στόχος αυτών των δράσεων
είναι να εξασφαλιστεί άμεση επαφή μεταξύ των εκπροσώπων του τομέα HORECA και των οινοποιείων, καθώς
και να εκπαιδευτούν οι λάτρεις του προϊόντος, μυώντας τους στον κόσμο του οίνου. Σύμφωνα με τους
διοργανωτές θα συμμετέχουν 50 εκθέτες οίνου και 10 εκθέτες του τομέα της γαστρονομίας και του τροφίμου ως
συνοδευτικού του οίνου. Περισσότεροι από 2000 επισκέπτες αναμένεται να επισκεφτούν και τις δύο εκθέσεις.
Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με επαγγελματικές συναντήσεις, τα μαθήματα, τα εργαστήρια και τις
συνεντεύξεις τύπου θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα www.vinodonia.mk. Το κόστος συμμετοχής για ένα stand
στον εκθεσιακό χώρο (πάγκος μεγέθους 180х70 τ.μ.) ανέρχεται σε €350. Το Γραφείο ΟΕΥ – Σκοπίων
εξασφάλισε προνομιακές τιμές για τις ελληνικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν. Για
περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Γραφείο ΟΕΥ –
Σκοπίων στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση ecocom-skopje@mfa.gr. Το Γραφείο ΟΕΥ - Σκοπίων
παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία.
Η Προϊσταμένη
Παγώνα Λάρδα
Σύμβουλος ΟΕΥ Α’
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