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1. Επιχειρηματική δραστηριότητα 

1.1 Ενέργεια και Ορυκτά 
 

-Το SKSM ιδρύει Ένωση Εμπορίου και Υπηρεσιών για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας  
Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Βόρειας Μακεδονίας (SKSM) ίδρυσε τη δική του Ένωση Εμπορίου 
και Υπηρεσιών, η οποία θα παρέχει στις εταιρείες μέλη του SKSM ηλεκτρική ενέργεια σε περίπτωση 
που άλλοι προμηθευτές δεν είναι σε θέση να το πράξουν. Από το SKSM δηλώνουν ότι στόχος είναι 
να διασφαλιστεί ο ενεργειακός εφοδιασμός όλων των μελών τους, προκειμένου να αποφευχθούν 
υπερβολικά υψηλά περιθώρια τιμών ή περιπτώσεις στις οποίες οι προμηθευτές μπορούν να 
καταγγείλουν συμβάσεις με πελάτες σε περίπτωση αλλαγής των συνθηκών. Πρόσθεσαν επίσης ότι 
η εν λόγω υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί μόνο σε περίπτωση που οι κρατικές επιχειρήσεις ή 
προμηθευτές δεν είναι σε θέση να παραδώσουν ενέργεια στα μέλη της εταιρείας τους. 
 

-Ενέργεια, Νοέμβριος 2021 (προκαταρκτικά στοιχεία) 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, τον Νοέμβριο του 2021, η συνολική 
κατανάλωση ανά τύπο ενεργειακών εμπορευμάτων ήταν: 699.451 ΜWh ηλεκτρικής ενέργειας, 
47.974 εκ. nm3 φυσικού αερίου, 319.373 τόνοι άνθρακα και 102.983 τόνοι πετρελαϊκών προϊόντων. 
Η ακαθάριστη εθνική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συμμετείχε με 58,5% στην ακαθάριστη εθνική 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ το 94,4% της συνολικής εθνικής κατανάλωσης άνθρακα 
χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 
 
-Παράταση του μέτρου παροχής ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας από εγχώρια παραγωγή 
Η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας στην 9η τακτική συνεδρίαση στις 30.1.2022, 
αποφάσισε την παράταση του μέτρου με το οποίο οι πρόσθετες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας θα 
παρέχονται από την εγχώρια παραγωγή, δηλαδή την εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και 
θερμότητας «ΤΕ-ΤΟ» Σκοπίων. Η «ΤΕ-ΤΟ» θα εργαστεί επτά ημέρες την εβδομάδα κατά την 
περίοδο από τις 00:00 το πρωί έως τις 24:00 με πλήρη ισχύ, από 1 Φεβρουαρίου έως 31 Μαρτίου 
2022. Σύμφωνα με το μέτρο αυτό, η ESM AD θα αγοράσει το σύνολο της παραγόμενης ηλεκτρικής 
ενέργειας της εταιρείας, σύμφωνα με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται αμοιβαία 
από τη συναφθείσα σύμβαση για αγορά και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας. 
 

-Κυρώσεις για τις επιχειρήσεις που άντλησαν παράνομα ηλεκτρικό ρεύμα  
Επιβλήθηκαν κυρώσεις στις επιχειρήσεις U Power και Mist Energy που άντλησαν παράνομα 
ηλεκτρικό ρεύμα, θέτοντας σε κίνδυνο το ενεργειακό σύστημα της χώρας, με πρόστιμο 13.000 ευρώ. 
Τα πρόστιμα αυτά επιβλήθηκαν κατόπιν επιστολής της Ρυθμιστικής Επιτροπής Ενέργειας (ERC), 
στην οποία αναφέρεται ότι παραβίασαν τους κανόνες του ενεργειακού δικαίου με τη συμπεριφορά 
τους. Επιβλήθηκαν 10 χιλιάδες ευρώ για τη νομική οντότητα και άλλα 3.000 ευρώ για τον υπεύθυνο. 
Η U Power κατέβαλε το πρόστιμο εντός 8 ημερών, επειδή ο νόμος ορίζει ότι εάν καταβληθεί εντός 
αυτής της προθεσμίας, καταβάλλεται το ήμισυ του προστίμου, οπότε η U Power κατέβαλε 6.500 
ευρώ, ενώ η εταιρεία Mist Energy δεν κατέβαλε πληρωμή εντός της προθεσμίας αυτής και κινήθηκε 
διαδικασία πλημμελήματος εναντίον τους. Ωστόσο, η αγορά τόνισε ότι τα πρόστιμα αυτά δεν 
σχετίζονται με τις διαδικασίες ανάκλησης των αδειών εργασίας από την ERC. 

1.2 Τομέας Κατασκευών, Δομικών Υλικών και Real Estate 
 

-Οι οικοδόμοι προβλέπουν περαιτέρω αύξηση της τιμής ανά τετραγωνικό μέτρο  
Τεράστια αύξηση στις τιμές των διαμερισμάτων καταγράφει η Κεντρική Τράπεζα της ΔτΒΜ. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία, το τέταρτο τρίμηνο του περασμένου έτους, οι τιμές των διαμερισμάτων 
αυξήθηκαν κατά 11,2% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, και σε σύγκριση με το 
προηγούμενο τρίμηνο (τρίτο τρίμηνο του 2020) οι τιμές αυξήθηκαν κατά 5,2%. Η πανδημία 
προκάλεσε δραστική άνοδο των τιμών των πρώτων υλών στα παγκόσμια χρηματιστήρια, γεγονός 
που προκάλεσε αύξηση των τιμών των δομικών προϊόντων. Μέχρι το τέλος του περασμένου έτους, 
η τιμή του γεωσυνθέτη αυξήθηκε 57,5%, της θερμομόνωσης έως 61,3%, των προστατευτικών 
επικαλύψεων έως 44%, των χαλύβδινων προφίλ και σωλήνων έως 95%. Το πόσο θα προχωρήσουν 
οι αυξήσεις των τιμών εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, και κυρίως από την αγοραστική δύναμη 
των πολιτών και την κερδοφορία για τις κατασκευές σε ορισμένες περιοχές, δήλωσε ο κ. Andrea 
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Serafimovski, Πρόεδρος της Ένωσης Κατασκευών, Δομικών Υλικών και Μη Μετάλλων του 
Εμπορικού Επιμελητηρίου.  

1.3 Τραπεζικός & Χρηματοοικονομικός Τομέας  
 

-Η Κεντρική Τράπεζα ετοιμάζει νόμο για τον χρηματοπιστωτικό διαμεσολαβητή  
Με στόχο την προστασία των καταναλωτών η Τράπεζα εξετάζει την κατάρτιση σχεδίου νόμου για 
τον χρηματοπιστωτικό διαμεσολαβητή (financial ombudsman), ακολουθώντας το παράδειγμα 
αρκετών χωρών όπου ο διαμεσολαβητής προστατεύει τα δικαιώματα των χρηστών των τραπεζικών 
υπηρεσιών με επιτυχία. 
 

-Σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία και επαρκή συναλλαγματικά διαθέσιμα  
Σύμφωνα με δηλώσεις της Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας, κας Anita Angelovska Bezhoska, η 
συναλλαγματική ισοτιμία του δηναρίου είναι σταθερή εδώ και χρόνια και θα είναι σταθερή και στο 
μέλλον, και μάλιστα είναι δύο φορές υψηλότερη, από ό,τι πριν από την παγκόσμια οικονομική κρίση 
το 2008, γεγονός που συμβάλλει στη μακροοικονομική σταθερότητα στη χώρα. Σύμφωνα με τα 
τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, τα συναλλαγματικά αποθέματα ανήλθαν συνολικά σε 3,5 δισ. ευρώ ή 
περίπου στο 30% του ΑΕΠ. Την περίοδο 2008-2009, κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας 
χρηματοπιστωτικής κρίσης, το επίπεδο των συναλλαγματικών αποθεμάτων ήταν 1,4 δισ. ευρώ ή 
περίπου το 22% του ΑΕΠ. Όλοι οι δείκτες δείχνουν ότι το επίπεδο των συναλλαγματικών 
διαθεσίμων αξιολογείται ως επαρκές, είπε η κα Angelovska Bezhoska. 
 

-Συμβούλιο πρώην Υπουργών Οικονομικών ως Μέλος του SEFF  
Ο Υπουργός Οικονομικών της ΔτΒΜ κ. Fatmir Besimi ανέλαβε την πρωτοβουλία συγκρότησης νέου 
Συμβουλίου που θα λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο για οικονομικά και χρηματοπιστωτικά 
θέματα. Πρόεδρος του Συμβουλίου θα είναι ο κ. Besimi και μέλη του πρώην Υπουργοί Οικονομικών. 
Το Συμβούλιο θα λειτουργεί ως μέρος του Οικονομικού και Χρηματοδοτικού Φόρουμ των Σκοπίων 
(SEFF) και θα παρέχει τις βάσεις για τη δημιουργία οικονομικών πολιτικών μέσω αξιόπιστων και 
διαφανών διαδικασιών.  
 

-Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Κεντρικής Τράπεζας και της MAPAS  
Η Κεντρική Τράπεζα και ο Οργανισμός Εποπτείας της Πλήρως Χρηματοδοτούμενης Ασφάλισης 
Συντάξεων (MAPAS) υπέγραψαν Μνημόνιο συνεργασίας για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη 
διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.  

1.4 Τομέας Μεταφορών & Υποδομών  
 

-Έναρξη κατασκευαστικών εργασιών τμημάτων των Διαδρόμων VIII και X το α΄ εξάμ. 2022 
Ο Διευθυντής της Δημόσιας Επιχείρησης Κρατικών Οδών, κ. Ejup Rustemi, δήλωσε ότι η έναρξη 
των κατασκευαστικών εργασιών από την αμερικανο-τουρκική κοινοπραξία “Bechtel and Enka” 
αναμένεται περί τα τέλη του α΄ εξαμήνου του τρέχοντος έτους.  
 
-Ο Υπουργός Μεταφορών της ΔτΒΜ ανακοινώνει επενδύσεις στην M-NAV  
Το Υπουργείο Μεταφορών της ΔτΒΜ ανακοίνωσε επένδυση  πάνω από 11 εκατ. ευρώ στον 
εκσυγχρονισμό του συστήματος πλοήγησης της M-NAV, με σκοπό την  αποδοτικότερη λειτουργία 
του Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας και για πιο αποτελεσματική εναέρια κυκλοφορία στη χώρα. Με 
την επένδυση αυτή, εκτός από την κατασκευή του νέου κτιρίου, θα υπάρχει επίσης νέος εξοπλισμός, 
συμπεριλαμβανομένου του ραντάρ.  
 

-Πρόταση του ECNWM για Συμφωνία με το Κόσσοβο για τις Μεταφορές 
Το Οικονομικό Επιμελητήριο Βορειοδυτικής Περιφέρειας της Βόρειας Μακεδονίας (ECNWM) κάλεσε 
τους αρμόδιους θεσμούς να επιτύχουν, το συντομότερο δυνατόν, συμφωνία με το Κόσσοβο σχετικά 
με τη μεταφορά αγαθών και υπηρεσιών, ώστε να μην προκληθούν ζημιές στις επιχειρήσεις και στις 
δύο πλευρές των συνόρων, ειδικά εν μέσω της κρίσης, όταν υπάρχει ανάγκη παροχής κινήτρων για 
την οικονομία και διατήρησης της κοινωνικοοικονομικής σταθερότητας. Το ECNWM και το 
Οικονομικό Επιμελητήριο του Κοσσόβου συζήτησαν το ζήτημα των προστίμων για τους μεταφορείς 
από τη Βόρεια Μακεδονία, που εκδόθηκαν σε τελωνειακά σημεία του Κοσσόβου, τα οποία 
παρεμπόδισαν την οικονομική δραστηριότητα. Η κοινή αντίδραση των δύο επιμελητηρίων είχε ως 
αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή της έκδοσης προστίμων, μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ 
των δύο χωρών στον τομέα των μεταφορών αγαθών και υπηρεσιών. 
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1.5 Τομέας Επικοινωνιών/Πληροφορικής & Τεχνολογίας/Καινοτομίας 
 

-Επιταχυντής UKIM για την υποστήριξη δύο έργων νεοσύστατων επιχειρήσεων 
Ο επιχειρηματικός επιταχυντής του Πανεπιστημίου Αγ. Κύριλλος και Μεθόδιος (UKIM) αποφάσισαν 
να επενδύσουν στην ανάπτυξη και προώθηση των έργων των εταιρειών Brander Studio και 
Sindeks. Όπως ενημέρωσε ο Διευθυντής του UKIM Accelerator, κ. Aleksandar Stamboliev, η 
επιλογή έγινε κατόπιν γνωμοδότησης εμπειρογνωμόνων από τη χώρα και από το εξωτερικό σε 
συνεργασία με το Star Venture Program της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και 
Ανάπτυξης (EBRD). Το UKIM Accelerator θα πραγματοποιήσει επενδύσεις στη λύση που «List» του 
Brander Studio και στο βιντεοπαιχνίδι «SciGirl: The Internship» της Sinedeks. 

1.6 Αγροτικός τομέας και τομέας Τροφίμων 
 

-Δείκτες τιμών στον αγροτικό τομέα (Δεκέμβριος 2021) 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης τιμών στον αγροτικό τομέα 
τον Δεκέμβριο του 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020 αυξήθηκε κατά 13,1% στην 
ομάδα των εισροών, ενώ στην ομάδα των εκροών η παραγωγή αυξήθηκε κατά 3,4%. Κατά τον 
εξεταζόμενο μήνα και σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2020, ο δείκτης τιμών για τις εισροές της 
υποομάδας 1 (αγαθά που καταναλώνονται σήμερα στον αγροτικό τομέα) ήταν 113,6, ενώ ο δείκτης 
τιμών για τις εισροές της υποομάδας 2 (επενδύσεις στον αγροτικό τομέα) ήταν 106,9. Από την 
πλευρά της παραγωγής, τον Δεκέμβριο 2021, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2020, ο δείκτης τιμών 
της φυτικής παραγωγής ήταν 104,2 και ο δείκτης τιμών κτηνοτροφικής παραγωγής ήταν 101,3. 

1.7 Βιομηχανικός Τομέας  
 

-Βιομηχανικοί δείκτες τιμών παραγωγού στη μη εγχώρια αγορά (Δεκέμβριος 2021) 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, τον Δεκέμβριο του 2021, οι τιμές 
παραγωγού της βιομηχανίας στην εγχώρια αγορά αυξήθηκαν σε μηνιαίο επίπεδο κατά 1,3% και σε 
ετήσιο επίπεδο κατά 15,0%. Τον Δεκέμβριο του 2021, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, οι 
τιμές παραγωγού Βιομηχανίας στην εγχώρια αγορά αυξήθηκαν στους τομείς «Κεφαλαιουχικά 
αγαθά» κατά 10,8%, «Ενέργεια» κατά 3,1%, «Μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά» κατά 0,9% και 
«Διαρκή καταναλωτικά αγαθά» κατά 0,6%. Επίσης, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2020, οι τιμές 
παραγωγού Βιομηχανίας στην εγχώρια αγορά αυξήθηκαν στους τομείς «Ενέργεια» κατά 34,8%, 
«Ενδιάμεσα αγαθά, εκτός ενέργειας» κατά 20,5%, «Κεφαλαιουχικά αγαθά» κατά 22,5%, «Διαρκή 
καταναλωτικά αγαθά» κατά 4,7% και «Μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά» κατά 4,1%. 
 

-Δείκτης όγκου βιομηχανικής παραγωγής (Δεκέμβριος 2021) 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης όγκου βιομηχανικής 
παραγωγής τον Δεκέμβριο του 2021, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2020, ήταν 95,1. Η 
βιομηχανική παραγωγή στον τομέα «Μεταλλεία και λατομεία» τον ίδιο μήνα, σε σύγκριση με τον 
αντίστοιχο πέρυσι, παρουσίασε αύξηση 2,5%, στον τομέα «Μεταποίηση», μείωση κατά 9,1%, ενώ 
στον τομέα «Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού» αύξηση κατά 
20,5%. Η υποχώρηση στον τομέα «Μεταποίηση» οφείλεται κυρίως στη μείωση της παραγωγής στα 
τμήματα: «Παραγωγή ποτών, Κατασκευή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, Κατασκευή 
ενδυμάτων, Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και παρασκευασμάτων, Παραγωγή 
βασικών μετάλλων, Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, εκτός από μηχανήματα και εξοπλισμό, 
Κατασκευή μηχανημάτων και εξοπλισμού και Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων». Η βιομηχανική παραγωγή κατά κύριες βιομηχανικές 
κατηγορίες τον Δεκέμβριο του 2021, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2020, ήταν υψηλότερη στην 
«Ενέργεια» κατά 18,0% και στα «Διαρκή καταναλωτικά αγαθά» κατά 23,4%, αλλά χαμηλότερη στα 
«Ενδιάμεσα αγαθά, εκτός ενέργειας» κατά 5,8%, στα «Κεφαλαιουχικά αγαθά» κατά 20,5% και στα 
«Μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά» κατά 4,3%. Ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής την περίοδο 
Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2021, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο ήταν 101,4. 
 

-Δείκτες του αριθμού των εργαζομένων στη βιομηχανία (Δεκέμβριος 2021) 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης του αριθμού των 
εργαζομένων στη βιομηχανία τον Δεκέμβριο του 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 
2020, ανήλθε σε 96,8. Ο αριθμός των εργαζομένων στον κλάδο «Μεταλλεία και λατομεία» τον 
Δεκέμβριο 2021 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο πέρυσι, μειώθηκε κατά 6,2%, στον τομέα 
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«Μεταποίηση» και κατά 1,3% στον κλάδο «Ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο, ατμός και κλιματισμός». Ο 
αριθμός των εργαζομένων στη βιομηχανία κατά κύριους βιομηχανικούς κλάδους τον Δεκέμβριο 
2021, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2020, ήταν χαμηλότερος στην «Ενέργεια» κατά 2,8%, στα 
«Κεφαλαιουχικά αγαθά» κατά 0,5% και στα «Μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά» κατά 7,2%, αλλά 
υψηλότερος στα «Ενδιάμεσα αγαθά, εκτός από ενέργεια» κατά 0,4%, και στα «Διαρκή καταναλωτικά 
αγαθά» κατά 4,1%. Ο δείκτης του αριθμού των εργαζομένων στη βιομηχανία την περίοδο 
Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2021, σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2020 ήταν 97,6. 

1.8 Τομέας Τουρισμού 
 

-Ενδιαφέρον της εταιρείας "Kamfud" για κατασκευή ξενοδοχείου και κέντρου σπα στο 
Kocani  
Η εγχώρια εταιρεία "Kamfud" εξέφρασε ενδιαφέρον για την κατασκευή νέου ξενοδοχείου και κέντρου 
σπα στο Kocani. Αυτό επιβεβαιώθηκε από τη δημόσια επιχείρηση Vodovod Kocani αφού έλαβε τα 
έγγραφα της εταιρείας για τη χρήση νερού από κοντινές ιαματικές πηγές με θερμοκρασία νερού 72 
βαθμών Κελσίου. Από την Vodovod Kocani ενημερώνουν ότι για το επόμενο έτος πρόκειται να 
ξεκινήσουν ένα έργο κατασκευής νέου αγωγού για τα ιαματικά νερά και ότι υπάρχει δυνατότητα 
σύνδεσης του νέου κέντρου σπα με αυτό το δίκτυο. 

1.9 Τομέας Εμπορίου 
 

-Οι πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας ξόδεψαν 203 εκατ. ευρώ για διαδικτυακές αγορές 
Οι πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας το πρώτο εννεάμηνο του περασμένου έτους ξόδεψαν 203,1 
εκατ. ευρώ για αγορές από εγχώρια διαδικτυακά καταστήματα, το οποίο αποτελεί αύξηση 84,5% σε 
σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2020. Η Ένωση Ηλεκτρονικού Εμπορίου (AETM) ενημερώνει ότι 
215,2 εκατ. ευρώ εισρέουν σε εγχώριους ηλεκτρονικούς εμπόρους, εκ των οποίων το 94% 
προέρχεται από εγχώριους αγοραστές. Το υψηλό 87,2% της αξίας των συναλλαγών στα εγχώρια 
ηλεκτρονικά καταστήματα πραγματοποιήθηκε από ιδιώτες. "Η αύξηση τους πρώτους εννέα μήνες 
του 2021 στην αξία των ηλεκτρονικών συναλλαγών είναι 68%. Οι πολίτες αγοράζουν όλο και 
περισσότερο από εγχώριους ηλεκτρονικούς εμπόρους, το 95% της αξίας των εγχώριων 
ηλεκτρονικών εμπόρων πραγματοποιήθηκε με εγχώριες κάρτες (κάρτες που εκδίδονται από 
εγχώριες τράπεζες)", δήλωσε η Πρόεδρος της AETM, κα Nina Angelovska. Οι πολίτες το πρώτο 
εννεάμηνο του προηγούμενου έτους στο εξωτερικό πραγματοποίησαν συναλλαγές αξίας 58,1 εκατ. 
ευρώ, το οποίο αποτελεί το 21,3% της συνολικής αξίας των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Σε σύγκριση 
με την ίδια περίοδο πέρυσι, σημειώθηκε αύξηση 28%. Η μέση συναλλαγή που πραγματοποίησαν οι 
πολίτες στο εξωτερικό είναι 26,2 ευρώ. Οι αλλοδαποί με τη σειρά τους, σε εγχώριους ηλεκτρονικούς 
εμπόρους το πρώτο εννεάμηνο του 2021 πραγματοποίησαν κύκλο εργασιών 12,1 εκατ. ευρώ, 
αυξάνοντας το ποσό των συναλλαγών σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2020 κατά 68%. 
 

-Εξωτερικό εμπόριο (στοιχεία 11μήνου 2021 / Ιανουάριος – Νοέμβριος) 
Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, η συνολική αξία των 
εξαγόμενων αγαθών από τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας την περίοδο Ιανουαρίου - 
Νοεμβρίου 2021 ανήλθαν σε 390,1 δισ. δηνάρια, ήτοι περίπου σε 6,33 δισ. ευρώ, σημειώνοντας 
αύξηση 20,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η αξία των εισαγόμενων αγαθών 
την ίδια περίοδο ήταν 535,6 δισ. δηνάρια, ήτοι περίπου  8,7 δισ. ευρώ, ή 27,7% μεγαλύτερη από την 
αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το εμπορικό έλλειμμα την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2021 
ανήλθε σε 145,5 δισ. δηνάρια, ή περίπου 2,36 δισ. ευρώ. Η κάλυψη των εισαγωγών από εξαγωγές 
την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2021 ήταν 72,8%. Το εξωτερικό εμπόριο κατά προϊόντα δείχνει 
ότι στις εξαγωγές τα σημαντικότερα προϊόντα είναι: οι υποστηριζόμενοι καταλύτες με πολύτιμα 
μέταλλα ή ενώσεις πολύτιμων μετάλλων ως δραστική ουσία, σετ καλωδίων ανάφλεξης και άλλα σετ 
καλωδίωσης του είδους που χρησιμοποιούνται σε οχήματα, αεροσκάφη ή πλοία, μέρη της 
υποομάδας 821.1 και σιδηρονικέλιο. Στις εισαγωγές, τα σημαντικότερα προϊόντα είναι: μέταλλα της 
πλατίνας και τα κράματά τους, ακατέργαστα ή σε μορφή σκόνης, λάδια από πετρέλαιο και από 
ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός από ακατέργαστα), και κεραμικά είδη για εργαστηριακές, χημικές ή άλλες 
τεχνικές χρήσεις. Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2021, σύμφωνα με τον συνολικό όγκο του 
εξωτερικού εμπορίου, οι σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας 
ήταν η Γερμανία, η Μεγάλη Βρετανία, η Σερβία, η Ελλάδα και η Κίνα. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με 
τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο συνολικός όγκος διμερούς εμπορίου με την 
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Ελλάδα ανήλθε στα 838,8 εκ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 48,7% σε σχέση με το 11μηνο του 2020. 
Κατά την εξεταζόμενη περίοδο και σε σύγκριση με την αντίστοιχη του περασμένου έτους, οι 
ελληνικές εξαγωγές προς την Βόρεια Μακεδονία κατέγραψαν εντυπωσιακή αύξηση της τάξεως του 
60,9% (τη μεγαλύτερη σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες που εξάγουν στη Βόρεια Μακεδονία).   
 

-Σε ισχύ η συμφωνία για τη διευκόλυνση της μεταφοράς τροφίμων μεταξύ Βόρειας 
Μακεδονίας, Σερβίας και Αλβανίας της πρωτοβουλίας «Open Balkan» 
Από τις 3.1.2021 είναι σε ισχύ η Συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της κτηνιατρικής, της ασφάλειας 
των τροφίμων και της φυτοϋγειονομικής πολιτικής, που υπογράφηκε μεταξύ Αλβανίας, Σερβίας και 
Βόρειας Μακεδονίας τον Δεκέμβριο 2021 στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Open Balkan». Σύμφωνα 
με τη συμφωνία, οι τελωνειακές διαδικασίες για τη μεταφορά τροφίμων απλοποιήθηκαν, όπερ 
συνεπάγεται μειωμένο αριθμό φυσικών ελέγχων και εργαστηριακών δοκιμών κατά την εισαγωγή 
τροφίμων, ζώων, ζωοτροφών, φυτών και άλλων προϊόντων. Όλες οι εργαστηριακές αναλύσεις έχουν 
εναρμονιστεί, έτσι ώστε να μην απαιτείται φυτοϋγειονομικός και κτηνιατρικός έλεγχος στα σύνορα, 
αλλά πραγματοποιείται μόνο έλεγχος τεκμηρίωσης κατά την εισαγωγή στις συνοριακές διελεύσεις, 
ενώ η φυσική επιθεώρηση πραγματοποιείται στον τόπο εκφόρτωσης ή στα τελωνεία. Επιπλέον, οι 
τρεις χώρες έχουν ανταλλάξει σχέδια παρακολούθησης για την ασφάλεια των τροφίμων και την 
υγεία των ζώων, προκειμένου να έχουν μια εικόνα για το επίπεδο ασφάλειας των τροφίμων.  
 

-Παρατείνεται μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου το πλαφόν στις τιμές βασικών ειδών διατροφής  
Η Κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας αποφάσισε την παράταση, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2022, 
της επιβολής πλαφόν στις τιμές βασικών ειδών διατροφής, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το κύμα 
ανατιμήσεων του τελευταίου διαστήματος. Το πλαφόν αυτό, το οποίο ισχύει από τις 6 Δεκεμβρίου 
2021, αφορά τις τιμές στο ψωμί, το ηλιέλαιο, τη ζάχαρη, το αλεύρι, το γάλα, το τυρί, το κρέας, τα 
αλλαντικά, το ρύζι, τα αυγά και τα ζυμαρικά. Ως ανώτατη τιμή πώλησης των παραπάνω προϊόντων, 
τόσο στη λιανική όσο και στη χονδρική καθορίζεται αυτή που ίσχυε μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2021. 
Σημειώνεται ότι, τους τελευταίους μήνες, αρκετές επιχειρήσεις προχώρησαν σε ανατιμήσεις των 
τιμοκαταλόγων τους, ως αποτέλεσμα της αύξησης της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας. 

1.10 Άλλες ειδήσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος 
 

-Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών Βόρειας Μακεδονίας  
Το δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών στη Βόρεια Μακεδονία, Αρ. Τεύχους 
No.33/2022 από 21 Ιανουαρίου 2022, είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ 
- Σκοπίων στη διαδικτυακή πύλη AGORA:  
https://agora.mfa.gr/infofiles/TEnders%20No%2033_2022%20mk.pdf 
 

- Αναμένεται αύξηση των ΑΞΕ το 2022  
Η Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας κα Anita Angelvoska-Bezoska δήλωσε ότι υπάρχουν θετικές 
προοπτικές ανάπτυξης των επενδύσεων το 2022. "Οι άμεσες ξένες επενδύσεις είναι πολύ 
σημαντικές για την ανάπτυξη της οικονομίας, καθώς παρέχουν ευκαιρίες για χρηματοοικονομικές 
εισροές από το εξωτερικό, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη. Το 2020, λόγω του 
σοκ που προκάλεσε η πανδημία COVID-19, οι ξένες επενδύσεις μειώθηκαν στο 1,5% περίπου του 
ΑΕΠ της χώρας. Το 2021, η κατάσταση με τις ξένες επενδύσεις βελτιώθηκε σημαντικά και 
αναμένουμε ότι αυτή η τάση θα συνεχιστεί και το 2022", δήλωσε η κα Angelovska-Bezoska.  
 

-Κήρυξη της Κυριακής μη εργάσιμης ημέρας 
Σύμφωνα με τις νέες τροποποιήσεις του Νόμου για το Εμπόριο, η Κυριακή είναι πλέον μη εργάσιμη 
ημέρα. Εξαιρούνται και μπορούν να λειτουργούν τις Κυριακές οι ακόλουθες επιχειρήσεις: 
εξειδικευμένα καταστήματα ή περίπτερα πώλησης παγωτού, κέικ και ορεκτικών, λουλουδιών, 
αναμνηστικών, εφημερίδων και τσιγάρων, καταστήματα στους τουριστικούς χώρους που ορίζει ο 
Νόμος για τον Τουρισμό, πρατήρια υγρών καυσίμων όπου διακινείται λιανικό εμπόριο, κυρίως 
τρόφιμα, ποτά και καπνός, καταστήματα, περίπτερα και πάγκοι σε εμπορικά κέντρα (mall) που 
έχουν ελάχιστη πραγματική επιφάνεια λιανικής 8.000 τ.μ., πάγκοι και περίπτερα όπου πωλούνται 
αγαθά κατά τη διάρκεια αθλητικών εκδηλώσεων, φεστιβάλ και εκδηλώσεων, εμποροπανηγύρεων και 
κατά τη δημόσια προβολή κινηματογραφικών έργων, καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων 
(εκτός λαχανικών και φρούτων), ποτών και καπνού στα οποία το εμπόριο πραγματοποιείται 
προσωπικά μόνο από τον ιδιοκτήτη του καταστήματος και πράσινες αγορές. Ο μισθός για την 
εργασία τις Κυριακές και τις αργίες αυξάνεται τουλάχιστον 100% για κάθε ώρα εργασίας, αν και η 
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Ομοσπονδία Συνδικάτων προειδοποιεί ότι σύμφωνα με τη Γενική Συλλογική Σύμβαση για τον 
ιδιωτικό τομέα, η εργασία των διακοπών πληρώνεται επιπλέον 150%.  
 

-235.000 ευρώ εισπράχθηκαν από πωλήσεις πλαστικών σακουλών σε ένα μήνα 
Σε ένα μήνα, περίπου 235.000 ευρώ συλλέχθηκαν από πωλήσεις πλαστικών σακουλών. Ο 
Υπουργός Περιβάλλοντος και Φυσικού Σχεδιασμού κ. Naser Nuredini δήλωσε ότι η απαγόρευση 
χρήσης πλαστικών τσαντών, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου, είχε αποφέρει 
ικανοποιητικά αποτελέσματα. Μια τσάντα κοστίζει τώρα 15 δηνάρια, γι 'αυτό η χρήση έχει μειωθεί 
δραστικά. Θα υπάρξουν ενισχυμένοι έλεγχοι και πρόστιμα για τα καταστήματα που κόβουν τις λαβές 
των τσαντών και τις θέτουν σε κυκλοφορία.  
 

-Στοιχεία για απώλεια θέσεων εργασίας λόγω της πανδημίας 
Ο Οργανισμός Απασχόλησης ανακοίνωσε ότι 16.000 πολίτες της χώρας απολύθηκαν λόγω της 
πανδημίας του κορωνοϊού, καθώς οι εργοδότες τους δεν μπορούσαν πλέον να ανταποκριθούν στις 
μισθολογικές υποχρεώσεις τους. Σύμφωνα με την επιχειρηματική κοινότητα, ο αριθμός αυτός είναι 
πολύ υψηλότερος και ανέρχεται σε περίπου 40.000 άτομα. Στο επιχειρησιακό σχέδιο για το 2022, 29 
εκατ. ευρώ, προορίζονται για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και πράσινες επενδύσεις. 
 

2. Οικονομικές ειδήσεις 
 

-Στο 60,9% το δημόσιο χρέος της Βόρειας Μακεδονίας το 2021 
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο Οικονομικών της Βόρειας Μακεδονίας, το 
δημόσιο χρέος της χώρας διατηρείται σε σταθερό επίπεδο το 2021 και συγκεκριμένα στο 60,9% του 
ΑΕΠ (από 61% το 2020). Σημειώνεται ότι, το δημόσιο χρέος της χώρας έχει αυξηθεί κατά περίπου 
25% του ΑΕΠ σε σχέση με το 2019 (48,9% του ΑΕΠ), εξαιτίας των επιπλέον πολιτικών και μέτρων 
που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης. Η Κυβέρνηση 
δηλώνει ότι παραμένει δεσμευμένη να επαναφέρει το δημόσιο χρέος κάτω από το όριο που θέτει το 
σχετικό κριτήριο του Μάαστριχτ (60% του ΑΕΠ), ώστε σύμφωνα με τις προβλέψεις της Στρατηγικής 
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους της Βόρειας Μακεδονίας το 2026, να μειωθεί τελικά στο 57,7% του 
ΑΕΠ. 
 

-Στήριξη των επιχειρήσεων κατά 30% το 2022 
Η υποστήριξη για τις επιχειρήσεις το 2022 θα αυξηθεί κατά 30% σε σύγκριση με εφέτος, δήλωσε ο 
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης αρμόδιος για οικονομικές υποθέσεις κ. Fatmir Bytyqi. Το Σχέδιο 
Οικονομικής Ανάπτυξης, ο Νόμος για την Οικονομική Στήριξη των Επενδύσεων και τα προγράμματα 
που παρέχονται από το Ταμείο Καινοτομίας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (FITD) και τη Διεύθυνση 
Ζωνών Τεχνολογικής και Βιομηχανικής Ανάπτυξης, θα εξασφαλίσουν για τις εταιρείες άνω των 60 
εκατ. ευρώ. Επίσης, Το Ταμείο Εγγυήσεων, το Πράσινο Ταμείο Επενδύσεων, το Ταμείο στήριξης 
των εταιρειών με εξαγωγικό προσανατολισμό κ.λπ. θα παράσχουν περίπου 150 εκατ. ευρώ για 
πιστώσεις επιχειρήσεων. Το 2021 η Κυβέρνηση παρείχε 48,5 εκατ. ευρώ σε εταιρείες με έδρα στη 
χώρα, εκ των οποίων τα 19,5 εκατ. ευρώ παρασχέθηκαν μέσω των Ζωνών, 16 εκατ. ευρώ μέσω 
FITD και 13 εκατ. ευρώ μέσω του Νόμου για τη Στήριξη των Επενδύσεων.  
 

-Αύξηση του ΑΕΠ και επιστροφή στα προ COVID-19 επίπεδα το 2022 
Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Fatmir Besimi προβλέπει ότι ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ του κράτους 
θα φτάσει τα προ-COVID-19 επίπεδα το 2022. «Τώρα, στα τέλη του 2021, πιστεύω ότι ως κράτος 
είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήμασταν το 2020 όταν μας έπληξε σκληρά η 
πανδημία του COVID-19. Καταφέραμε το προηγούμενο διάστημα να εξασφαλίσουμε και να 
παράσχουμε στήριξη στους πολίτες και στον επιχειρηματικό τομέα για την αντιμετώπιση των 
συνεπειών της πανδημίας, συνολικού ύψους περίπου 1,2 δισ. ευρώ ή περίπου στο 11% του ΑΕΠ. 
Το 2021 καταφέραμε να επιτύχουμε αρκετά καλά αποτελέσματα, με ρυθμό ανάπτυξης 13,4% το 
δεύτερο τρίμηνο του 2021, και έτσι αναμένουμε να κλείσουμε φέτος με ανάπτυξη περίπου 4,1%. 
Πιστεύω ότι με τις κατάλληλες παρεμβατικές πολιτικές, το 2022 θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε 
πλήρως τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης και ότι θα επαναφέρουμε τους ρυθμούς αύξησης 
του ΑΕΠ στο επίπεδο που ήταν πριν ξεκινήσει η κρίση. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην 
επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης και στη διασφάλιση καλύτερων συνθηκών για τους πολίτες 
μας», αναφέρει ο κ. Besimi. 
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-Εγκρίθηκε η Στρατηγική για την ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών  
Το Συμβούλιο Ανάπτυξης Κεφαλαιαγορών, υπό την προεδρία του Υπουργού Οικονομικών κ. Fatmir 
Besimi, ενέκρινε τη Στρατηγική για την Ανάπτυξη των Κεφαλαιαγορών. Όπως ενημέρωσε ο κ. 
Besimi, στόχος αυτής της στρατηγικής είναι να αυξήσει τον δυναμισμό των κεφαλαιαγορών της 
χώρας στο επίπεδο αυτών της ΕΕ, με την αύξηση της ρευστότητας των κεφαλαιαγορών και την 
εισαγωγή χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης.  
 

-Ρεκόρ εισπράξεων από τα διόδια το 2021 ύψους 46,4 εκατ. ευρώ  
Πάνω από 46,4 εκατ. ευρώ είναι τα ετήσια έσοδα από διόδια, σύμφωνα με τα στοιχεία της Δημόσιας 
Επιχείρησης Κρατικών Οδών για το 2021, ήτοι 2,8 εκατ. ευρώ περισσότερα από το 2019 και 12,1 
εκατ. ευρώ περισσότερα από ό,τι το 2020. Πάνω από το 25% των συνολικών κεφαλαίων πέρυσι 
πραγματοποιήθηκαν μέσω ηλεκτρονικών διοδίων στον Διάδρομο Χ. Το 2022 αναμένονται έσοδα 
άνω των 50 εκατ. ευρώ, λόγω της λειτουργίας των σταθμών διοδίων Preod και Kadrifakovo στον 
αυτοκινητόδρομο Σκοπίων-Στιπ, καθώς και του ηλεκτρονικού συστήματος είσπραξης διοδίων στα 
διόδια του Διαδρόμου VIII.  
 

-Η Τελωνειακή Διοίκηση ολοκλήρωσε το 2021 με συνολική αξία 1,68 δισ. ευρώ 
Η Τελωνειακή Διοίκηση ολοκλήρωσε το έτος 2021 με συνολικά έσοδα 103,47 δισ. δηνάρια, ή 1,68 
δισ. ευρώ, με βάση τα τελωνειακά στοιχεία, τον ΦΠΑ, τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και άλλες 
αποζημιώσεις. Τα έσοδα που καταβλήθηκαν το 2021, όπως ενημερώνει η Τελωνειακή Διοίκηση, 
είναι υψηλότερα κατά 24,7% σε σχέση με το 2020, αντίστοιχα κατά 12,81% σε σχέση με το 2019. «Η 
Τελωνειακή Διοίκηση το 2022 θα επικεντρωθεί στην υλοποίηση μέτρων και δραστηριοτήτων, για την 
αύξηση της οικονομικής πειθαρχίας και την καταβολή εσόδων από όλους τους συμμετέχοντες στις 
τελωνειακές διαδικασίες», ανέφεραν από την Τελωνειακή Διοίκηση. 
 
 

3. Ευρωπαϊκή προοπτική 
 
-Συνεργασία Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας: «Κοινές Στρατηγικές για την Προστασία της 
Βιοποικιλότητας και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του διμερούς δικτύου Προστατευόμενων 
Περιοχών» 
Πραγματοποιήθηκε στη Strumica η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του χρηματοδοτούμενου από 
την ΕΕ προγράμματος «Κοινές Στρατηγικές για την Προστασία της Βιοποικιλότητας και τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη του διμερούς δικτύου Προστατευόμενων Περιοχών- COMBINE2PROTECT» μεταξύ 
Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας, σε εκδήλωση υπό τον τίτλο «Η φύση δεν γνωρίζει σύνορα». 
Σύμφωνα με το Κέντρο Ανάπτυξης της Νοτιοανατολικής Περιφέρειας (της Βόρειας Μακεδονίας), το 
οποίο είναι ο κύριος εταίρος σε αυτό το πρόγραμμα, στόχος είναι να εξασφαλιστεί μία καλή βάση για 
κοινές και αποτελεσματικές πρωτοβουλίες διαφύλαξης και προστασίας του οικοσυστήματος μέσω 
της δημιουργίας κοινού δικτύου των προστατευόμενων περιοχών μεταξύ της Βόρειας Μακεδονίας 
και της Ελλάδας. Άλλος στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της περιβαλλοντικής 
επιβράβευσης για τον επιχειρηματικό τομέα, όσον αφορά στη βιώσιμη παραγωγή και διαχείριση. Η 
Διευθύντρια του Κέντρου Ανάπτυξης της Νοτιοανατολικής Περιφέρειας (της Βόρειας Μακεδονίας), κα 
Zulieta Gjurkova, υπογράμμισε ότι έχουν εντοπιστεί δύο περιφέρειες στην περιοχή που πρέπει να 
κηρυχθούν προστατευόμενες: ο βάλτος Monospitovsko και ένα τμήμα του όρους Belasica στην 
επικράτεια της Βόρειας Μακεδονίας, ενώ τα τμήματα που ανήκουν στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία 
έχει ήδη κηρυχθεί προστατευόμενες περιοχές. Στην υλοποίηση του προγράμματος συμμετέχουν το 
Κέντρο Ανάπτυξης της Νοτιοανατολικής Περιφέρειας (της Βόρειας Μακεδονίας), το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο - Ειδική Μονάδα Ερευνητικών Ταμείων - Τμήμα Βιολογίας, η Κρατική Επιθεώρηση 
Περιβάλλοντος της Βόρειας Μακεδονίας και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. 
 

-Διασυνοριακό έργο “Solution” Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας για τη μείωση των κινδύνων 
πυρκαγιών και πλημμυρών  
Το Πανεπιστήμιο Αγ. Κλήμη της Αχρίδας στο Μοναστήρι και το Κέντρο Ανάπτυξης της Περιφέρειας 
Πελαγονίας θα συμμετάσχουν μαζί με το Πανεπιστήμιο Κοζάνης και την Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας στην υλοποίηση του έργου “Solution” για τη διασυνοριακή αντιμετώπιση και πρόληψη 
πυρκαγιών και πλημμυρών στην περιοχή, το οποίο χρηματοδοτείται από την ΕΕ, στο πλαίσιο του 
προγράμματος “Interreg” για τη διασυνοριακή συνεργασία με την Ελλάδα. Το έργο επικεντρώνεται 
στην πρόληψη και αξιολόγηση των κινδύνων, στην προστασία και εφαρμογή προστατευτικών 
μέτρων, στην ετοιμότητα και πρόβλεψη των κινδύνων, στην έγκαιρη αντιμετώπιση πυρκαγιών και 
πλημμυρών και στην αποκατάσταση των περιοχών που έχουν πληγεί από πυρκαγιές και 
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πλημμύρες. Στις 27.1.2022 πραγματοποιήθηκε η πρώτη διαδικτυακή συνεδρίαση, ενώ η επίσημη 
έναρξη του έργου είχε γίνει στις 15 Δεκεμβρίου 2021. Η ολοκλήρωσή του αναμένεται τον Δεκέμβριο 
του 2023. Πάνω από 150.000 ευρώ από τα κονδύλια του έργου θα διατεθούν για πυροσβεστικό 
εξοπλισμό των μονάδων στην περιοχή της Πελαγονίας, ενώ πάνω από 100.000 ευρώ θα διατεθούν 
για ψηφιακό εξοπλισμό του Πανεπιστημίου στο Μοναστήρι. 
 
-Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Κοσσόβου-Βόρειας Μακεδονίας  
Ο Δήμαρχος του Cair κ. Visar Ganiu μαζί με τον Δήμαρχο του Ferizaj κ. Agim Aliu ανακοίνωσαν την 
έναρξη της υλοποίησης του έργου EcoKid, μέρος του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας 
Κοσσόβου-Βόρειας Μακεδονίας, που χρηματοδοτείται από τα κονδύλια του IPA της ΕΕ. Το έργο 
περιλαμβάνει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ, καθώς και την αντικατάσταση παλαιών 
λαμπτήρων με αποδοτικούς λαμπτήρες, σε τρία δημοτικά σχολεία και ένα νηπιαγωγείο στο Cair και 
στο Ferizaj, αντίστοιχα.  
 

-Τρία νέα μέτρα προτείνονται στο πρόγραμμα IPARD III  
Στο νέο επταετές πρόγραμμα IPARD III, αξίας 97 εκατ. ευρώ, για επενδύσεις στη γεωργία και την 
αγροτική ανάπτυξη, έχουν προταθεί άλλα τρία νέα μέτρα – για τη βιολογική παραγωγή, για ομάδες 
δράσης και για συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η τελική έκδοση αναμένεται να εγκριθεί από τις 
Βρυξέλλες έως τα τέλη Φεβρουαρίου. Το σχέδιο είναι η υλοποίηση να ξεκινήσει προς τα μέσα του 
2022, οπότε και θα δημοσιευτούν οι πρώτες δημόσιες προσκλήσεις.  
 

4. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις 
 

-Η Βόρεια Μακεδονία αναλαμβάνει την προεδρία της SEECSA 
Η Ένωση για την Εταιρική Ασφάλεια της Βόρειας Μακεδονίας, από την 1η Ιανουαρίου 2022 ανέλαβε 
την ετήσια προεδρία της Ένωσης Διευθυντών Εταιρικής Ασφάλειας της Ν.Α. Ευρώπης (SEECSA).  
Η Ένωση για την Εταιρική Ασφάλεια της Βόρειας Μακεδονίας δεσμεύεται για τη δημιουργία και 
λειτουργία της εταιρικής ασφάλειας στη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας εφαρμογής 
του κράτους δικαίου, του σεβασμού και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
 

5. Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος   
 

- Ολοκληρώθηκε το έργο «Ο Δήμος μου»  
Ολοκληρώθηκε το έργο «Ο Δήμος μου – χρηματοδότηση, ανάπτυξη, μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα» 
(“My Municipality – finance, development, long-term sustainability”), στόχος του οποίου ήταν μεταξύ 
άλλων ο εντοπισμός προβλημάτων στη διαχείριση των προϋπολογισμών των Δήμων. Το έργο 
υλοποιήθηκε από το Forum on Reasonable Policies και το επιχειρηματικό περιοδικό «Economy and 
Business», ενώ υποστηρίχθηκε από τον Ελβετικό Οργανισμό Ανάπτυξης και Συνεργασίας. 
Σύμφωνα με αναλύσεις που έγιναν στο πλαίσιο του έργου, πάνω από το 66% των κονδυλίων των 
Δήμων προέρχεται από την Κυβέρνηση και περίπου το 9,7% από φόρους.  
 

-Αναπτυξιακό Πλαίσιο #MKD2030  
Η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η εισαγωγή ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης 
απορριμμάτων, ο αυστηρός έλεγχος των δυνατοτήτων της βιομηχανίας, η βελτίωση της ποιότητας 
του νερού, η προστασία των δασών και της βιοποικιλότητας, η δημιουργία βιώσιμων συστημάτων 
για την παραγωγή τροφίμων και περισσότερες κλιματικές δράσεις είναι μερικές από τις 
προτεραιότητες που σημειώθηκαν στη δημόσια συζήτηση σχετικά με τη σύνταξη του αναπτυξιακού 
πλαισίου #MKD2030, μια πρωτοβουλία του Προέδρου της ΔτΒΜ κ. Stevo Pendarovski. Η κλιματική 
αλλαγή, η κυκλική οικονομία, η ποιότητα του αέρα, η διαχείριση των αποβλήτων και των υδάτων, η 
βιομηχανική ρύπανση, το έδαφος και τα βιώσιμα συστήματα τροφίμων, η προστασία της φύσης, η 
βιολογική ποικιλότητα και η δασοκομία αποτελούν προτεραιότητες όπου πρέπει να καταβληθούν 
περισσότερες προσπάθειες, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες. «Σε ό,τι αφορά τη μείωση της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης, όλες οι δημόσιες εγκαταστάσεις θα πρέπει να θερμαίνονται με μη 
ρυπογόνο τρόπο, τα νοικοκυριά να έχουν περισσότερες ευκαιρίες ενεργειακής ανεξαρτησίας και να 
αυξηθεί το εύρος του αστικού πρασίνου», κατέληξαν οι ειδικοί που συμμετείχαν στην εκδήλωση. 
Επιπλέον, πρότειναν το 30% της επικράτειας να κηρυχθεί προστατευόμενη περιοχή ως τρόπος 
διατήρησης της βιοποικιλότητας. Περαιτέρω, επεσήμαναν ότι πρέπει να εγκριθεί νόμος για την 
κλιματική δράση, να αντικατασταθούν τα ορυκτά καύσιμα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να 
δημιουργηθούν πράσινες θέσεις εργασίας, καθώς και να εκπαιδευτούν οι μαθητές για την κλιματική 
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αλλαγή και να οργανωθούν εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού. Όλοι οι τομείς που αφορούν 
την προστασία του περιβάλλοντος αντιμετωπίζουν εμπόδια, όπως η ανεπαρκής διάθεση κρατικών 
κονδυλίων, η ανεπαρκής εφαρμογή της νομοθεσίας, η έλλειψη κανόνα οικολογικού δικαίου, η 
ατιμωρησία, η έλλειψη διαφάνειας και οι αναποτελεσματικοί έλεγχοι. Τη συζήτηση διοργάνωσε το 
Ινστιτούτο Επικοινωνιακών Σπουδών στο πλαίσιο της εκστρατείας του «Clear it Up», με την 
υποστήριξη της Βρετανικής Πρεσβείας στα Σκόπια. 
 

- Ποδηλατικές Διαδρομές με κονδύλια της ΕΕ στη Strumica  
Με 750.000 ευρώ από την ΕΕ, η Στρούμιτσα θα κατασκευάσει ποδηλατικές διαδρομές μήκους 13 
χιλιομέτρων. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, το έργο Strumica - Smart Velo City, περιέχει μια 
καινοτόμο και αποτελεσματική λύση στα προβλήματα αστικής κινητικότητας ενθαρρύνοντας τη 
χρήση του ποδηλάτου ως υγιούς, φιλικού προς το περιβάλλον και οικονομικά αποδοτικού τρόπου 
κινητικότητας. Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να διαρκέσει τρία χρόνια, ενώ προγραμματίζεται η 
προμήθεια 150 ποδηλάτων για τους πολίτες. 
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