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1. Επιχειρηματική δραστηριότητα 
 

1.1 Ενέργεια και Ορυκτά 

-Υπεγράφη η συμφωνία εξαγοράς της εταιρείας εμπορίας και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας EDS 
από την ΔΕΗ. 
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκης επισκέφθηκε τα Σκόπια και 
συναντήθηκε με τον εδώ Πρωθυπουργό κ. Z. Zaev και τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης για τα Οικονομικά 
Θέματα κ. K. Angjusev και ιδιοκτήτη της EDS, στο πλαίσιο της υπογραφής της συμφωνίας εξαγοράς της EDS. 
Ο Πρόεδρος της ΔΕΗ εξέφρασε την ικανοποίηση του για την εξαγορά, εξηγώντας ότι πρόκειται για μια μικρή 
μεν, δυναμική δε επιχείρηση, η οποία διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία και κατηρτισμένο προσωπικό. 
Υπογράμμισε ότι η EDS, σε μικρό χρονικό διάστημα από την ίδρυση της (2012) κατάφερε να δημιουργήσει 
θυγατρικές (Σερβία, Σλοβακία και Κόσσοβο), να καταστεί μέλος του Ουγγρικού Χρηματιστηρίου Ηλεκτρικής 
Ενέργειας και να αποκτήσει άδειες εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή (Σερβία, Κόσσοβο, 
Κροατία, Βουλγαρία και Ουγγαρία). Πρόσφατα δε, εγκρίθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας η άδεια για 
δραστηριοποίηση της εταιρείας και στην ελληνική αγορά προμήθειας. Επιπλέον, η EDS έχει ισχυρή παρουσία 
στην αγορά των Σκοπίων που απελευθερώνεται σταδιακά, με μερίδιο άνω του 60%, κυρίως στον 
επιχειρηματικό και βιομηχανικό τομέα, αλλά και στη λιανική. Σύμφωνα με τον κ. Παναγιωτάκη, η εξαγορά της 
EDS εντάσσεται στην στρατηγική επιλογή για επέκταση της ΔΕΗ στα Βαλκάνια, όπως ήταν και η δημιουργία 
θυγατρικών σε Αλβανία, Βουλγαρία και Τουρκία. Η στρατηγική της εταιρείας, επίσης, συμπλέει με την 
ευρωπαϊκή πολιτική ενέργειας, την απελευθέρωση των αγορών και τη δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής 
αγοράς. Ανέφερε ότι, η επέκταση της ΔΕΗ στα Βαλκάνια αντισταθμίζει τις απώλειες από τη μείωση του 
μεριδίου αγοράς στο εσωτερικό, που αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση. Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία για την 
εξαγορά της EDS, έναντι τιμήματος ύψους 4,8 εκατ. ευρώ, έχει ήδη εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
ΔΕΗ (βλ. προηγούμενο Δελτίο Νο 16). Από πλευράς του ο κ. Zaev, δήλωσε ότι η πώληση αποτελεί θετική 
εξέλιξη για την ανάπτυξη της εταιρείας, τονίζοντας ότι υπό την ιδιοκτησία της ΔΕΗ, η οποία όπως ανέφερε, 
είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες ενέργειας στη ΝΑ Ευρώπη, η εταιρεία θα έχει καλύτερο μέλλον. Ο κ 
Angjusev ανέφερε απευθυνόμενος στον κ. Παναγιωτάκη ότι αγοράζει μια ποιοτική επιχείρηση, ενώ εξέφρασε 
την ελπίδα η εταιρεία να αναπτυχθεί όχι μόνο στην αγορά της γειτονικής χώρας αλλά και στην ευρύτερη 
περιοχή. 
 
-Ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο, άνθρακας και πετρελαϊκά προϊόντα (προκαταρκτικά στοιχεία – Φεβ. 2018) 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το Φεβρουάριο 2018, η συνολική κατανάλωση 
ανά είδος ενεργειακών πρώτων υλών στη πΓΔΜ ήταν: 678.991 μεγαβατώρες (ΜWh) ηλεκτρικής ενέργειας, 
42,483 εκατ. κκμ. (nm3) φυσικού αερίου, 416.900 τόνοι άνθρακα και 66.449 τόνους πετρελαϊκών προϊόντων. Η 
ακαθάριστη εθνική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συμμετείχε με 85,6% στην ακαθάριστη εθνική κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ το 97,9% της συνολικής εθνικής κατανάλωσης άνθρακα χρησιμοποιήθηκε για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 
 

1.2 Κατασκευές, δομικά υλικά και Real Estate 

 

-Ανακοίνωση αλβανικού επενδυτικού σχεδίου στον τομέα του Real Estate στα Σκόπια   
Ο επιχειρηματίας κ. Samir Mane, ο οποίος θεωρείται ένας από τους πλουσιότερους Αλβανούς στα Βαλκάνια, 
ανακοίνωσε την κατασκευή μιας «μίνι-πόλης» στα Σκόπια, στον πρώην εκθεσιακό χώρο των Σκοπίων (‘Skopje 
Fair’). Το συγκρότημα θα αποτελείται από ξενοδοχεία, οικιστικά και επιχειρηματικά κτίρια και ένα εμπορικό 
κέντρο. Η υλοποίηση αυτού του έργου επενδυτικής αξίας €300 εκατ., που θα ονομάζεται «Smart City», θα 
ξεκινήσει τον Μάιο τ.ε., σύμφωνα με δήλωση του κ. Mane στον Αλβανικό τηλεοπτικό σταθμό Klan. Ο κ. Mane 
είναι γνωστός για την κατασκευή του εμπορικού κέντρου "Skopje City Mall" και στη συνέχεια την πώλησή του 
στην βρετανική εταιρεία Hystead Ltd. Είναι ο ιδιοκτήτης του Ομίλου εταιρειών "Balfin Group Corporation", που 
αποτελείται από 18 εταιρείες, σε επτά χώρες και απασχολεί περισσότερους από 3.000 υπαλλήλους.   
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-Δείκτες τιμών εισαγωγής οπτάνθρακα & προϊόντων διύλισης πετρελαίου (Φεβ. 2018) 
Οι Δείκτες των τιμών εισαγωγής από τη παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου (19) 
προορίζεται για την αναθεώρηση ή την παρακολούθηση του κόστους που βαρύνει μια κατασκευαστική 
εταιρεία κατά την εκτέλεση της κατασκευαστικής διαδικασίας. Οι κύριοι χρήστες των δεικτών τιμών εισαγωγής 
από τη παραγωγή οπτάνθρακα και εξευγενισμένων προϊόντων πετρελαίου (19) είναι κατασκευαστικές 
εταιρείες, οι οποίες αναφέρονται στην κίνηση των κατασκευαστικών δαπανών σε υπολογισμούς κατά την 
υπογραφή σύμβασης κατασκευής. Σύμφωνα με στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το Φεβρουάριο 
του 2018, οι Δείκτες Τιμών Εισαγωγής από τη παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου (19) 
μειώθηκαν κατά 4,6% σε μηνιαίο επίπεδο και κατά 1,5% σε ετήσια βάση. 
 

1.3 Τραπεζικός & Ασφαλιστικός Τομέας 

-Έκδοση 30ετούς ομολόγου με επιτόκιο 4,85% 
Η Κυβέρνηση της πΓΔΜ εξέδωσε στις 24 Απριλίου 2018, για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας, ομόλογο 
τριακονταετούς διάρκειας. Το ύψος του ομολόγου ήταν 200 εκατ. δηνάρια (ήτοι 19,5 εκατ. ευρώ) και το επιτόκιο 
διαμορφώθηκε στο 4,85%. Η έκδοση του ομολόγου κρίθηκε επιτυχής από το οικονομικό επιτελείο της 
Κυβέρνησης, καθώς το συνολικό ποσό των προσφορών ήταν σχεδόν διπλάσιο της αξίας του ομολόγου. 
Σχολιάζοντας το ενδιαφέρον των επενδυτών, το Υπουργείου Οικονομικών της πΓΔΜ σημείωσε ότι αντανακλά 
την εμπιστοσύνη τους στη δημοσιονομική πολιτική της Κυβέρνησης και στις οικονομικές προοπτικές της 
χώρας. Η έκδοση μακροχρόνιου ομολόγου αποσκοπεί, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, στη βελτίωση 
της διάρθρωσης του δημοσίου χρέους και στη μείωση του κινδύνου αναχρηματοδότησής του. Η Κυβέρνηση της 
πΓΔΜ είχε εκδώσει, στις αρχές του τρέχοντος έτους, επταετές ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 
2,75%. 
 
-Αύξηση των χορηγήσεων δανείων & των καταθέσεων προς τον ιδιωτικό τομέα (Μάριος 2018) 
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το εδώ Υπουργείο Οικονομικών, οι χορηγήσεις δανείων των τραπεζών 
προς τον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκαν κατά 5,8% ετησίως, τον Μάρτιο του 2018, λόγω της αύξησης του δανεισμού 
των νοικοκυριών κατά 9,4%, ενώ ο εταιρικός δανεισμός αυξήθηκε επίσης κατά 2,5% ετησίως. Οι συνολικές 
καταθέσεις ήταν υψηλότερες κατά 7,1% ετησίως, αντανακλώντας κυρίως την αύξηση των καταθέσεων των 
νοικοκυριών. 
 

1.4 Μεταφορές & Επικοινωνίες  

-Επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις ελληνικές εταιρείες στον τομέα των μεταφορών στην πΓΔΜ 
Η πΓΔΜ επιδιώκει να τοποθετηθεί, ως οριζόντιο σταυροδρόμι, στους δυο Πανευρωπαϊκούς διαδρόμους 
διαμετακόμισης στην Ν.Α. Ευρώπη, στον Πανευρωπαϊκό διάδρομο VIII (Ανατολή-Δύση) και στον 
Πανευρωπαϊκό διάδρομο X (Βορράς-Νότος). Δεδομένου ότι πρόκειται για μια περίκλειστη, ηπειρωτική χώρα, η 
ανάπτυξη των οδικών και σιδηροδρομικών υποδομών αποτελεί μονόδρομο, προκειμένου να μπορέσει να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις διεθνείς μεταφορές. Οι μεταφορές (επιβατικές και εμπορευματικές) 
διενεργούνται, κατά κύριο λόγο, μέσω του οδικού δικτύου και ακολουθεί η χρήση του σιδηροδρόμου, ο οποίος 
καλύπτει σαφώς μικρότερο μέρος του μεταφορικού έργου. Η εναέρια μετακίνηση εξυπηρετεί κυρίως 
επιβατικούς σκοπούς, μέσω των δυο αεροδρομίων της χώρας, τον Διεθνή Αερολιμένα των Σκοπίων και το 
Αεροδρόμιο «Απόστολος Παύλος» στην Αχρίδα. Ως προς τις υποδομές της χώρας, υπάρχουν πολλά 
περιθώρια βελτίωσης, τα οποία δημιουργούν αρκετές επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις. 
Η εδώ Κυβέρνηση φαίνεται ότι τοποθετεί μεταξύ των προτεραιοτήτων της την εξασφάλιση χρηματοδότησης για 
τη δημιουργία ανταγωνιστικών και ασφαλών διαδρομών διαμετακόμισης, που διέρχονται από το έδαφός της, 
ώστε να εκμεταλλευτεί το πλεονέκτημά της, σε σύγκριση με πολύ μεγαλύτερες θαλάσσιες διαδρομές και να 
μπορέσει να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στις εμπορευματικές μεταφορές της Ν.Α Ευρώπης. Η  αγορά της 
χώρας προσφέρει πολλαπλές ευκαιρίες για τη δραστηριοποίηση ελληνικών επιχειρήσεων σε διάφορους 
τομείς, μεταξύ των οποίων και ο τομέας των μεταφορών. Από πλευράς μας εκτιμούμε ότι υπάρχουν ευκαιρίες 
συμμετοχής ελληνικών εταιρειών σε έργα ανάπτυξης οδικών και σιδηροδρομικών υποδομών, στους τομείς του 
εξοπλισμού κατασκευών και δομικών υλικών, στον εξοπλισμό σταθμών διοδίων, στην προμήθεια ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων και παρακολούθησης της κυκλοφορίας, στις υπηρεσίες διαχείρισης 
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έργων και στην παροχή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Σημαντική για τις επιχειρήσεις είναι η συνεχής επαφή 
με την επιχειρηματική πραγματικότητα στην χώρα και η παρακολούθηση των εντόπιων εξελίξεων, στο βαθμό 
που πρόκειται για μια αναπτυσσόμενη χώρα στην οποία τόσο οι ευκαιρίες, όσο και οι κίνδυνοι είναι συνεχώς 
μεταβαλλόμενοι. Για το λόγο αυτό το Γραφείο ΟΕΥ – του ΓΣ Σκοπίων εκδίδει τακτικά ενημερωτικά δελτία με 
πληροφορίες οικονομικού, εμπορικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, ώστε να καλύπτει, στο μέτρο του 
δυνατού, αυτή την ανάγκη του επιχειρηματικού κόσμου. Στο πλαίσιο αυτό συντάχθηκε συναφές ενημερωτικό 
σημείωμα για τον τομέα μεταφορών στην πΓΔΜ, το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες και στοιχεία για τις 
χερσαίες, (οδικές και σιδηροδρομικές) και εναέριες μεταφορές, καθώς και εκτιμήσεις για τις επιχειρηματικές 
ευκαιρίες στη χώρα και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ – του ΓΣ Σκοπίων στον ακόλουθο 
ιστότοπο: 
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/61850   
 

-Εγκαίνια νέου αυτοκινητοδρόμου Demir Kapija-Smokvica, παρουσία του Έλληνα Υπουργού Υποδομών 
και Μεταφορών κ. Χρ. Σπίρτζη (πΓΔΜ, 23.04.2018) 
Στις 23.4.2018 πραγματοποιήθηκε, η επίσημη τελετή εγκαινίων του νέου αυτοκινητόδρομου Demir Kapija-
Smokvica, παρουσία του Έλληνα Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστου Σπίρτζη. Στην εκδήλωση 
παρέστησαν υψηλόβαθμοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι και εκπρόσωποι της διπλωματικής κοινότητας, ενώ 
προσέλκυσε την προσοχή των τοπικών και διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Σύμφωνα με τον κ. Zaev, η 
παράδοση του εν λόγω έργου, σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση του οδικού τμήματος Negotino – Demir 
Kapija, θα εξυπηρετεί τη απρόσκοπτη και ασφαλής μετακίνηση πολιτών και επιχειρήσεων μεταξύ πΓΔΜ και 
Ελλάδος και εκτίμα ότι οι ταχύτερες και ασφαλέστερες οδικές μετακινήσεις θα συμβάλουν, έτι περαιτέρω, στην 
οικονομική ανάπτυξη και την ενίσχυση της συνεργασίας στην περιοχή, καθώς και στην απρόσκοπτη ένταξή της 
στην ευρωπαϊκή αγορά.  Το οδικό τμήμα Demir Kapija-Smokvica, μήκους 28,2 χλμ, το οποίο σηματοδοτεί την 
ολοκλήρωση του Διαδρόμου Χ, που διέρχεται από το έδαφος της πΓΔΜ δόθηκε στην κυκλοφορία των 
οχημάτων την Τρίτη 24 Απριλίου και υπολογίζεται ότι θα συντομεύσει τους χρόνους ταξιδιού στον 
Αυτοκινητόδρομο 'Φιλίας' κατά 25 λεπτά, ενώ αναμένεται ότι πάνω από 700.000 οχήματα θα διέρχονται κάθε 
χρόνο μέσω του αυτοκινητοδρόμου.  
Η εν λόγω τελετή σηματοδότησε, επίσης, την έναρξη της εκστρατείας της ΕΕ, με τίτλο: "Better Connected" που 
αφορά στις επενδύσεις σε υποδομές μεταφορών. Τα τελευταία χρόνια η Ε.Ε. έχει επενδύσει περίπου 325 εκατ. 
ευρώ σε οδικές και σιδηροδρομικές υποδομές στη χώρα, περισσότερο από 100 χιλ. αυτοκινητοδρόμων και 64 
χιλ. τοπικών οδών σε περισσότερούς από 40 Δήμους και 60 συνοικισμούς, καθώς και 16 χιλ. σιδηροδρόμου 
και 11 σιδηροδρομικούς σταθμούς που κατασκευάσθηκαν  ή  ανακαινίστηκαν. Όπως ανέφερε ο Γεν. Δ/ντής της 
DG NEAR κ. Christian Danielsson, ήταν ένα δύσκολο έργο, ως προς την κατασκευή, εξ’ αιτίας των γεωλογικών 
παραγόντων, η ολοκλήρωση του οποίου θα διευκολύνει την κυκλοφορία, θα τονώσει την οικονομική ανάπτυξη 
και θα εξασφαλίσει ένα βιώσιμο και ασφαλέστερο ταξίδι για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Επίσης, θα 
φέρει πιο κοντά τα κράτη μέλη με τα μελλοντικά κράτη μέλη της ΕΕ. Η πρόοδο τέτοιων έργων αποδεικνύει ότι η 
συνδεσιμότητα και οι μεταφορές βρίσκονται υψηλά στην ατζέντα της ΕΕ.   
Ο Υπουργός κ. Sugareski από πλευράς του υπογράμμισε ότι η πΓΔΜ διαθέτει πλέον ένα σύγχρονο και 
ασφαλές τμήμα αυτοκινητοδρόμου, σχεδιασμένο και κατασκευασμένο σύμφωνα με τους διεθνείς και 
ευρωπαϊκούς κανόνες, καθώς και τα διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα και πρότυπα ασφαλείας. Ο 
αυτοκινητόδρομος διαθέτει δυο γραμμές κυκλοφορίας και μια λωρίδα έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ) ανά κατεύθυνση, 
δυο τούνελ, μεγαλύτερα του 1 χιλ., έξι γέφυρες καινοτόμες στην κατασκευή τους για τα δεδομένα της χώρας και 
ένα σύγχρονο κέντρο ελέγχου κυκλοφορίας 24ωρης βάσης στο Negotino. Επεσήμανε και αυτός ότι, από 
τεχνικής πλευράς, ήταν το πιο δύσκολο τμήμα του Διαδρόμου Χ, διότι περνά από το φαράγγι Demir Kapija και 
την περιοριστική ορεινή περιοχή. 
Το κόστος του αυτοκινητοδρόμου Demir Kapija-Smokvica, η κατασκευή του οποίου είχε ανατεθεί στην ελληνική 
εταιρεία ‘ΑΚΤΩΡ’, ανήλθε σε 218 εκατ. ευρώ για την κατασκευή και 10 εκατ. ευρώ για την εποπτεία, εκ των 
οποίων 70 εκατ. ευρώ χορηγήθηκαν από την ΕΕ, ενώ τα υπόλοιπα κονδύλια εξασφαλίστηκαν από δάνεια της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, καθώς και 6 
εκατ. ευρώ από τον εθνικό προϋπολογισμό. Τέλος, στο περιθώριο της εκδήλωσης, ο ΠΘ κ Zaev, διαβεβαίωσε 
ότι η αναμόρφωση του οδοστρώματος στο υπόλοιπο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Negotino - Demir Kapija θα 
ολοκληρωθεί εντός του Μαΐου τ.ε., ώστε να εξυπηρετηθεί η αυξημένη κίνηση των οχημάτων που προβλέπεται 
ότι θα διέλθουν τους καλοκαιρινούς μήνες από την περιοχή.  
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1.5 Αγροτικός τομέας και τομέας τροφίμων   

-Εξαγωγή πέστροφας από την πΓΔΜ στην ευρωπαϊκή αγορά  
Η πΓΔΜ αναμένει να τεθεί στον κατάλογο για την εξαγωγή πέστροφας στην ευρωπαϊκή αγορά σε ένα ή δύο 
μήνες, σύμφωνα με δήλωση του κ. Zoran Atanasov, Διευθυντή της Υπηρεσίας Τροφίμων και Κτηνιατρικών 
Θεμάτων. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε τελικά πριν από δύο εβδομάδες μετά από τρία χρόνια 
προετοιμασίας. 
 
-Διεθνής συνεργασία για την προώθηση του εμπορίου γεωργικών προϊόντων  
Ο Υπουργός Γεωργίας, Διαχείρισης των Υδάτων και Δασών (MAFWE) κ. Ljupco Nikolovski συμμετείχε σε 
συνάντηση με τους Υπουργούς Γεωργίας των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στο Ζάγκρεμπ, που διοργάνωσε 
ο Κροάτης Υπουργός Γεωργίας κ. Tomislav Todosic. Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που αφορούν 
ολόκληρη την περιοχή, όπως η πρωτοβουλία για τη θέσπιση οδηγίας σχετικά με τις πρακτικές θεμιτού 
εμπορίου, η καταγραφή των παραδοσιακών γεωργικών προϊόντων και η διαχείριση των πλεονασματικών 
τροφίμων. Η πΓΔΜ εφαρμόζοντας μια εποικοδομητική προσέγγιση στην εφαρμογή των διατάξεων της 
συμφωνίας CEFTA, έχει ως στόχο να διασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών και ιδίως, των 
γεωργικών προϊόντων εντός της ζώνης εμπορίου της CEFTA, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν 
από τη σύμβαση και σύμφωνα με τις πρακτικές που είναι γνωστές στην ΕΕ. Σύμφωνα με τον Υπουργό κ. 
Nikolovski, το Υπουργείο θα εισαγάγει και θα εφαρμόσει φιλοευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την 
αντιμετώπιση όλων των ανοιχτών θεμάτων που προκύπτουν μεταξύ των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, 
συμπεριλαμβανομένης και της εναρμόνισης με την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
αξιοποιώντας την προσφερόμενη βοήθεια από τους Ευρωπαίους εταίρους, στο πλαίσιο της διαδικασίας 
ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, το Υπουργείο επιδιώκει τον πλήρη σεβασμό των φυτοϋγειονομικών 
και κτηνιατρικών προτύπων και υποστηρίζει νομικές λύσεις για τη ρύθμιση και τη μείωση των απορριμμάτων 
τροφίμων. Τα απόβλητα τροφίμων αποτελούν σοβαρό πρόβλημα για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και οι σχετικές 
νομικές λύσεις και οι περιφερειακές συνεργασίες προς την κατεύθυνση αυτή θα επηρεάσουν άμεσα τη ρύθμιση 
και τη μείωση των απορριμμάτων τροφίμων και όπως εκτιμά ο κ. Nikolovski θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην 
οικονομία, την ευημερία και το περιβάλλον της χώρας του. Όσον αφορά στην προστασία των παραδοσιακών 
γεωργικών προϊόντων, το Υπουργείο MAFWE προετοιμάζει την εφαρμογή οδηγιών που θα παρέχουν 
προστασία στα αγροτικά προϊόντα και τις παραδοσιακές συνταγές (σπεσιαλιτέ) της πΓΔΜ. 

1.6 Τομέας Εμπορίου  

-Δείκτες κύκλου εργασιών στον τομέα του εμπορίου, Μάρτιος 2018 
Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, τον Μάρτιο του 2018, σε 
σύγκριση με τον Μάρτιο του 2017, ο κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο αυξήθηκε στις ακόλουθες 
κατηγορίες: «Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού» (κατά 9,6% σε ονομαστικούς όρους και 5,2% σε 
πραγματικούς όρους) και «Λιανικό εμπόριο μη εδώδιμων προϊόντων (εκτός καυσίμων)» (κατά 8,2% σε 
ονομαστικούς όρους και 5,2% σε πραγματικούς όρους), «Λιανικό εμπόριο εκτός καυσίμων κίνησης» (κατά 
8,9% σε ονομαστικούς όρους και 5,6% σε πραγματικούς όρους). Ο κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο 
μειώθηκε στην κατηγορία «Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης» (κατά 5,0% σε ονομαστικούς όρους και 5,1% 
σε πραγματικούς όρους). 

1.7 Περιβάλλον & Υγεία 

-Επιχορηγήσεις ύψους €8 εκατ. για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατοικιών  
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) ανακοίνωσε, προσφάτως, ότι, μέσω του 
χρηματοδοτικού Προγράμματος ‘GEFF’ (Green Economy Financing Facility), θα διαθέσει ποσό συνολικού 
ύψους οχτώ € 8 εκατ. για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των νοικοκυριών στην πΓΔΜ. Για την 
υλοποίηση του Προγράμματος οι εγχώριες τράπεζες ‘Ohridska Banka Société Générale’ και ‘Sparkasse’ έχουν 
αναλάβει τη δημιουργία δύο πιστωτικών γραμμών, ύψους €2 εκατ. εκάστη, μέσω των οποίων θα χορηγούνται 
δάνεια σε νοικοκυριά της πΓΔΜ που σχεδιάζουν να επενδύσουν στην ενίσχυση της ενεργειακής τους 
απόδοσης. Τα υπόλοιπα €4 εκατ. πρόκειται επίσης να διατεθούν μέσω εδώ τραπεζών. Σε εκδήλωση που 
πραγματοποιήθηκε χθες, στα Σκόπια, για την παρουσίαση του Προγράμματος, ο αρμόδιος για την οικονομία 
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης της πΓΔΜ, κ. K. Angjushev ανακοίνωσε ότι επιδιωκόμενος στόχος της 
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Κυβέρνησης είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 14%, τα επόμενα χρόνια, μέσω της υλοποίησης 
επενδύσεων στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Προσέθεσε, δε, 
ότι δεν υπάρχει εναλλακτική οδός για την πΓΔΜ, καθώς είναι μία φτωχή ενεργειακά χώρα, χωρίς δικά της 
αποθέματα φυσικού αερίου και πετρελαίου και με αποθέματα άνθρακα υπό εξάντληση. Η επικεφαλής του 
Γραφείου της EBRD στην πΓΔΜ, κ. I. Ionescu σημείωσε ότι λιγότερο από 10% των νοικοκυριών της χώρας 
έχουν λάβει κάποιο μέτρο για την ενίσχυση της ενεργειακής τους απόδοσης. Εξέφρασε, δε, την προσδοκία ότι 
το εν λόγω Πρόγραμμα θα συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας, στη μείωση του κόστους των οικιακών 
τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας και στη δημιουργία ενός πιο υγιεινού περιβάλλοντος. Υπολογίζεται ότι από 
την εφαρμογή του ‘GEFF’ στην πΓΔΜ θα επωφεληθούν περίπου 2.500 νοικοκυριά.   
 

-Απαγόρευση αλιείας κατά τη διάρκεια της φυσικής ωοτοκίας των ψαριών 
Το Υπουργείο Γεωργίας, Δασών και Υδατικής Οικονομίας (MAFWE) εξέδωσε απόφαση απαγόρευσης της 
αλιείας στα αλιευτικά ύδατα κατά τη διάρκεια της φυσικής ωοτοκίας των ψαριών για το τρέχον έτος. Η 
απαγόρευση ισχύει για αλιευτικές ζώνες, αλιευτικά σκάφη και ζώνες αναψυχής και η περίοδος απαγόρευσης 
διαφέρει ανάλογα το είδος ιχθύος. Η απαγόρευση της αλιείας κατά τη διάρκεια της ωοτοκίας εφαρμόζεται 
προκειμένου να επιτραπεί η φυσική αναπαραγωγή των ψαριών. (Ημερομηνία έκδοσης: 17/4/2018) 

1.8 Βιομηχανικός Τομέας 

-Αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής κατά 4,6% ετησίως (α’ τριμ. 2018) 
Τον Μάρτιο τ.έ., η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 4,6% ετησίως. Το α’ τρίμηνο 2018, η βιομηχανική 
παραγωγή αυξήθηκε κατά 5,2% ετησίως, η οποία οφείλεται εξ ολοκλήρου στην αύξηση της μεταποίησης, και 
ειδικότερα στην κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού, των μηχανοκίνητων οχημάτων και των μηχανημάτων και 
εξοπλισμού 
 
Δείκτες τιμών βιομηχανικής παραγωγής στην εγχώρια αγορά, Μάρτιος 2018 
Σύμφωνα με στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, τον Μάρτιο 2018, οι τιμές Βιομηχανικής 
παραγωγής στην εγχώρια αγορά μειώθηκαν κατά 1,3% σε μηνιαίο επίπεδο και κατά 0,5% σε ετήσια βάση. Το 
Μάρτιο 2018, σε σύγκριση με το Φεβρουάριο 2018, οι τιμές των Βιομηχανικών Παραγωγών στην εγχώρια 
αγορά μειώθηκαν στις κατηγορίες βιομηχανικής παραγωγής:  «Ενέργεια» κατά 5,9%, «Κεφαλαιουχικά Αγαθά» 
κατά 1,8%, «Μη Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά» κατά 0,4% και «Διαρκή καταναλωτικά αγαθά» κατά 0,1%. Τον 
Μάρτιο 2018, σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2017, οι τιμές των Βιομηχανικών παραγωγών στην εγχώρια αγορά 
μειώθηκαν στην κατηγορία «Ενέργεια» κατά 6,7%. 
 
-Δείκτες του αριθμού των εργαζομένων στη βιομηχανία, Μάρτιος 2018 
Σύμφωνα με στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης του αριθμού των εργαζομένων στη 
βιομηχανία τον Μάρτιο 2018, σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2017, ήταν 108,0. Ο αριθμός των απασχολουμένων 
στη βιομηχανία στην κατηγορία «Ορυχεία και λατομεία» το Μάρτιο 2018, σε σύγκριση με το Μάρτιο 2017, 
αυξήθηκε κατά 0,9%, στον τομέα «Μεταποίησης» αυξήθηκε κατά 8,9% και στον τομέα «Παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού» μειώθηκε κατά 0,1%.  
Ο αριθμός των απασχολούμενων στη βιομηχανία στις κύριες κατηγορίες  του βιομηχανικού κλάδου το Μάρτιο 
2018, σε σύγκριση με το Μάρτιο 2017, ήταν υψηλότερος στα «Ενδιάμεσα προϊόντα, εκτός από την ενέργεια» 
κατά 16,0%, τα «Κεφαλαιουχικά αγαθά» κατά 23,9%, τα «ανθεκτικά καταναλωτικά αγαθά» κατά 1,0% και τα 
«Μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά» κατά 1,4%, αλλά χαμηλότερα στην «Ενέργεια» κατά 0,6%. Ο δείκτης του 
αριθμού των εργαζομένων στη βιομηχανία κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2018, σε σύγκριση με τον 
Ιανουάριο - Μάρτιο του 2017, ήταν 106,7. 
 

1.9 Άλλες ειδήσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος 

-Νέο δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών στην πΓΔΜ 
Tο Γραφείο ΟΕΥ-Σκοπίων δημοσίευσε νέο δελτίο προκηρύξεων διεθνών διαγωνισμών στην πΓΔΜ το οποίο 
είναι, επίσης, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Γραφείου στη διαδικτυακή πύλη AGORA, στον ακόλουθο 
σύνδεσμο: http://agora.mfa.gr/infofiles/TENDERS%20MAY-2018%20mk.pdf 
 

http://agora.mfa.gr/infofiles/TENDERS%20MAY-2018%20mk.pdf


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------- 

Γραφείο ΟΕΥ -  Σκοπίων 
Ενημερωτικό Δελτίο No 17 (Απρίλιος 2018 – β’ 15ημερο)  Σελίδα 9 από 12 

 

-Μέσος μηνιαίος ακαθάριστος μισθός που καταβάλλεται ανά εργαζόμενο, Φεβρουάριος 2018 
Σύμφωνα με στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης του μέσου μηνιαίου ακαθάριστου μισθού 
που καταβλήθηκε ανά εργαζόμενο το Φεβρουάριο το 2018, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2017, ήταν 103,4. 
Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση του μέσου μηνιαίου ακαθάριστου μισθού που καταβάλλεται ανά 
εργαζόμενο στους τομείς: Ορυχεία και λατομεία (12,8%), Κατασκευή (11,0%) και Πληροφορική και επικοινωνία 
(10,9%). Μείωση του μέσου μηνιαίου ακαθάριστου μισθού ανά εργαζόμενο σε σύγκριση με τον προηγούμενο 
μήνα καταγράφηκε στους τομείς: Τέχνες, ψυχαγωγία και αναψυχή (22,5%), Μεταφορές και αποθήκευση 
(12,0%) και Ορυχεία και λατομεία (10,8%). Ο μέσος μηνιαίος ακαθάριστος μισθός που καταβλήθηκε ανά 
εργαζόμενο το Φεβρουάριο 2018 ήταν 33.994 δηνάρια (περίπου € 553). 
 
-Μέσος μηνιαίος καθαρός μισθός που καταβάλλεται ανά εργαζόμενο, Φεβρουάριος 2018 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης του μέσου μηνιαίου καθαρού μισθού 
που καταβλήθηκε ανά εργαζόμενο το Φεβρουάριο του 2018, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2017, ήταν 
103,6. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση του μέσου μηνιαίου καθαρού μισθού που καταβάλλεται ανά 
εργαζόμενο στους τομείς: Ορυχεία και λατομεία (14,5%), Κατασκευή (10,7%) και Πληροφορική και επικοινωνία 
(10,5%). Μείωση του μέσου μηνιαίου καθαρού μισθού ανά εργαζόμενο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα 
καταγράφηκε στους τομείς: Τέχνες, ψυχαγωγία και αναψυχή (26,4%), Μεταφορές και αποθήκευση (11,7%) και 
Ορυχεία και λατομεία (9,9%). Ο μέσος μηνιαίος καθαρός μισθός που καταβλήθηκε ανά εργαζόμενο το 
Φεβρουάριο του 2018 ήταν 23.158 δηνάρια (περίπου € 337). {Σημείωση: Τον Ιανουάριο του 2018, η Κρατική 
Στατιστική Υπηρεσία άλλαξε τη μέθοδο συλλογής δεδομένων σχετικά με τους μισθούς (αντί για 
ερωτηματολόγια με δεδομένα που συλλέχθηκαν από επιχειρηματικές οντότητες, προέβηκε στη χρήση 
δεδομένων από μια διοικητική πηγή - το Γραφείο Δημόσιων Εισοδημάτων). Η αλλαγή έγινε με σκοπό τη 
μείωση της επιβάρυνσης των μονάδων αναφοράς και τη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων.} 
 
-Αριθμός ενεργών επιχειρηματικών οντοτήτων, 2017 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο αριθμός των ενεργών επιχειρηματικών 
οντοτήτων στη πΓΔΜ το 2017 ήταν 71.419 και σε σύγκριση με το 2016 μειώθηκε κατά 0,1%. Η μείωση αυτή 
οφείλεται κυρίως στη μείωση του αριθμού των ενεργών επιχειρηματικών οντοτήτων στο Χονδρικό και Λιανικό 
Εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (379 οντότητες), στη Γεωργία, δασοκομία και 
αλιεία (146 οντότητες), στις Μεταφορές και αποθήκευση (97 οντότητες). Το 2017, σε σύγκριση με το 
προηγούμενο έτος, η κατηγορία Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες παρουσίασε μικρή 
αύξηση (330 οντότητες). Τα στοιχεία σχετικά με τη δομή των ενεργών επιχειρηματικών οντοτήτων κατά κλάδους 
δραστηριοτήτων δείχνουν ότι μεγαλύτερο μερίδιο στη δομή για το 2017 είχαν οι κλάδοι:  Χονδρικό και λιανικό 
εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών κατά 32,7% και μεταποίηση με ποσοστό 
11,0%, ενώ οι λιγότερο αντιπροσωπευτικοί τομείς ήταν: Παραγωγή ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου και 
κλιματισμού 0,2% και Ορυχεία και λατομεία 0,3%. Τα στοιχεία για τη δομή των ενεργών επιχειρηματικών 
οντοτήτων σύμφωνα με τον αριθμό των απασχολουμένων δείχνουν ότι το υψηλότερο ποσοστό 79,3% ανήκει 
σε επιχειρήσεις με 1-9 απασχολούμενους, ακολουθούμενες από επιχειρηματικές οντότητες χωρίς άτομα (με μη 
απασχολούμενα πρόσωπα) με ποσοστό 11,0% και οντότητες με 10-19 απασχολούμενους με 4,5%. Το μερίδιο 
των οντοτήτων με 20-49 απασχολούμενους ήταν 2,9%, των οντοτήτων με 50-249 απασχολούμενους ήταν  
1,9%, ενώ οι οντότητες που απασχολούσαν 250 ή περισσότερα άτομα είχαν μερίδιο μόλις 0,3% στο σύνολο 
των ενεργών επιχειρηματικών οντοτήτων. 
 
 

2. Οικονομικές ειδήσεις 
 

-Αύξηση εξαγωγών της πΓΔΜ κατά 23,6% το πρώτο 2μηνο του 2018 
Κατά τους πρώτους δύο μήνες του 2018, οι εξαγωγές αγαθών της πΓΔΜ αυξήθηκαν κατά 23,6%, κυρίως λόγω 
εξαγωγών μηχανημάτων και εξοπλισμού μεταφορών καθώς και χημικών προϊόντων και συναφών προϊόντων. 
Την ίδια περίοδο, οι εισαγωγές αγαθών ήταν υψηλότερες κατά 16,8% ετησίως. 
 
-Ελαφρώς αυξημένο το γενικό χρέος της Κυβέρνησης και το δημόσιο χρέος στην πΓΔΜ  
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Στο α’ τρίμηνο 2018, το γενικό χρέος της κυβέρνησης ανερχόταν στο 39,7% του προβλεπόμενου από το εδώ 
Υπουργείο Οικονομικών ΑΕΠ για το 2018 (39,3% του ΑΕΠ το 4ο  τρίμηνο του 2017), ενώ εξακολουθεί να είναι 
το χαμηλότερο στην περιοχή. Το δημόσιο χρέος το α ' τρίμηνο 2018 ήταν 47,2% του προβλεπόμενου από το 
Υπουργείο Οικονομικών ΑΕΠ για το 2018 (47,6% του ΑΕΠ το 4ο τρίμηνο του 2017). 
 
- Πληθωρισμός 1,6% σε ετήσια βάση (Μάρτιος 2018) 
Το Μάρτιο του 2018, ο πληθωρισμός ήταν 1,6% σε ετήσια βάση. Κατά το α’ τρίμηνο 2018, ο μέσος 
πληθωρισμός ήταν 1,5% ετησίως, αντανακλώντας κυρίως τον πληθωρισμό τροφίμων και το δομικό 
πληθωρισμό (πληθωρισμός προϊόντων εκτός τροφίμων και ενέργειας) και σε μικρότερο βαθμό, τις τιμές της 
ενέργειας. 
 
-Αύξηση των εσόδων και των δαπανών του προϋπολογισμού στην πΓΔΜ (α’ τρίμ. 2018)  
Το α’ τρίμηνο 2018, τα έσοδα του προϋπολογισμού αυξήθηκαν κατά 1,5% ετησίως, αντανακλώντας τα 
υψηλότερα φορολογικά έσοδα κατά 3,8% ετησίως και τις κοινωνικές εισφορές κατά 4,7% ετησίως, σε αντίθεση 
με τη μείωση των μη φορολογικών εσόδων. Την ίδια περίοδο, οι δαπάνες του προϋπολογισμού αυξήθηκαν 
κατά 0,4% ετησίως, αντανακλώντας κυρίως τις υψηλότερες μεταβιβάσεις κατά 14,1% ετησίως. Το έλλειμμα του 
προϋπολογισμού ανήλθε στο 0,5% του προβλεπόμενου από το Υπουργείο Οικονομικών ΑΕΠ για το 2018. 
 
 

3. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις 
 
ΠΓΔΜ - Ιράν: Συνάντηση επιμελητηρίων και υπογραφή MOU (Σκόπια, 26.04.2018) 
Στις 26 Απριλίου τ.έ. πραγματοποιήθηκε, στα Σκόπια, συνάντηση επιχειρηματικής αποστολής του ιρανικού 
Επιμελητηρίου εμπορίου, βιομηχανίας, ορυχείων και γεωργίας με το Οικονομικό Επιμελητήριο της πΓΔΜ, στην 
οποία συμμετείχαν, πέραν των Προέδρων των δύο Επιμελητηρίων, κ.κ G. Shafei και B. Azeski, ο αρμόδιος για 
την οικονομία Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης της πΓΔΜ, κ. K. Angjushev, ο Υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου, 
αρμόδιος για τις ξένες επενδύσεις, κ. A. Kjahil και ο εδώ Πρέσβης του Ιράν, κ. H. Karimi. Σύμφωνα με 
ανακοίνωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου, οι Πρόεδροι των δύο Επιμελητηρίων επεσήμαναν την ανάγκη 
ανάληψης κοινής δράσης για την αντιμετώπιση προβλημάτων που δυσχεραίνουν την επιχειρηματική 
συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, όπως οι χρονοβόρες διαδικασίες έκδοσης θεωρήσεων και πιστοποιητικών 
για τις διμερείς εμπορικές συναλλαγές. Ο κ. Azeski σημείωσε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να καταβληθούν 
προσπάθειες σύνδεσης των επιχειρηματικών κοινοτήτων πΓΔΜ και Ιράν, ώστε πρώτον, να ενισχυθούν οι 
οικονομικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και δεύτερον, να διερευνηθούν οι δυνατότητες κοινής παρουσίας 
σε τρίτες αγορές. Από πλευράς του, ο κ. Shafei ανέφερε ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια συνεργασίας 
στους τομείς των τροφίμων, της φαρμακευτικής βιομηχανίας, του ιατρικού εξοπλισμού, της γεωργίας και των 
ορυχείων. Προσκάλεσε, δε, το Οικονομικό Επιμελητήριο της πΓΔΜ να διοργανώσει επιχειρηματική αποστολή 
στο Ιράν. Ο Αντιπρόεδρος κ. Angjushev παρουσίασε στην ιρανική Αντιπροσωπεία τα κίνητρα που έχει 
θεσπίσει η Κυβέρνηση της πΓΔΜ για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και ο κ. Kjahil παρείχε ενημέρωση 
σχετικά με τις πρόνοιες του νέου προγράμματος οικονομικής ανάπτυξης για τις επενδύσεις. Επισημαίνοντας τις 
δυνατότητες ενίσχυσης της διμερούς οικονομικής συνεργασίας, ο εδώ Ιρανός Πρέσβης τόνισε ότι θα πρέπει να 
καταβληθούν προσπάθειες για την άρση των υφιστάμενων εμποδίων, το συντομότερο δυνατόν.  Η συνάντηση 
των δύο Επιμελητηρίων, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκαν και επιχειρηματικές (‘b2b’) συναντήσεις, 
ολοκληρώθηκε με την υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης για την ανάπτυξη της διμερούς επιχειρηματικής 
συνεργασίας.   

 

4. Ευρωπαϊκή προοπτική 
 
-Βασικά πορίσματα της έκθεσης της Ευρ. Επιτροπής για την πΓΔΜ του 2018 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε στις 17 Απριλίου τ.ε. την έκθεση για την πΓΔΜ και τα βασικά πορίσματα 
της έκθεσης, ως προς τα οικονομικά κριτήρια, καταλήγουν ότι η πΓΔΜ σημείωσε κάποια πρόοδο και βρίσκεται 
σε καλό επίπεδο προετοιμασίας για την ανάπτυξη μιας λειτουργικής οικονομίας της αγοράς. Παρά το πολιτικό 
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αδιέξοδο το α’ εξάμηνο του έτους, σημειώθηκαν βελτιώσεις, ιδίως στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών 
και στη διαφάνεια. Ωστόσο, οι βασικές αδυναμίες της οικονομίας παραμένουν. Αυτές περιλαμβάνουν τις 
ελλείψεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον, όπως η αδυναμία τήρησης των συμβάσεων και το μεγάλο 
εύρος της ανεπίσημης οικονομίας. Τα διαρθρωτικά προβλήματα της αγοράς εργασίας αντικατοπτρίζονται 
στο χαμηλό ποσοστό απασχόλησης και στα υψηλά ποσοστά ανεργίας. Το μακροοικονομικό περιβάλλον 
επιδεινώθηκε κατά το α’ εξάμηνο 2017, καθώς η παρατεταμένη πολιτική κρίση έπληξε τις επενδύσεις.                     
Η δημοσιονομική πολιτική είναι προσανατολισμένη σε βραχυπρόθεσμα μέτρα και δεν έχει υπάρχει σταθερό 
και μακροχρόνιο σχέδιο εξυγίανσης. Η οικονομία έχει σημειώσει κάποια πρόοδο και είναι μετρίως 
προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει τις ανταγωνιστικές πιέσεις και τις δυνάμεις της αγοράς εντός της ΕΕ. 
Περαιτέρω πρόοδος σημειώθηκε όσον αφορά στη διαφοροποίηση των εξαγωγών και στην αύξηση της 
προστιθέμενης αξίας στον τομέα της μεταποίησης. Οι εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις με την ΕΕ 
ενισχύθηκαν έτι περαιτέρω. Η οικονομία εξακολουθεί να υποφέρει από δομικές αδυναμίες που συνδέονται με 
τα προγράμματα σπουδών της δημόσιας εκπαίδευσης, τα χαμηλά ποσοστά καινοτομίας και τις 
σημαντικές ελλείψεις σε επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των δημόσιων υποδομών. Όσον 
αφορά στην ικανότητά της να αναλάβει τις υποχρεώσεις της ένταξης και την προσαρμογή της στην νομοθεσία 
της ΕΕ, η χώρα είναι μετρίως προετοιμασμένη στους περισσότερους τομείς, μεταξύ άλλων στους τομείς 
του ανταγωνισμού, των μεταφορών και της ενέργειας. Η χώρα παρουσιάζει καλό επίπεδο προετοιμασίας 
σε τομείς όπως το εταιρικό δίκαιο, η τελωνειακή ένωση, τα διευρωπαϊκά δίκτυα και η επιστήμη και η 
έρευνα. Συνιστώνται περαιτέρω προσπάθειες σε όλους τους τομείς, ιδίως σε εκείνους τους λίγους τομείς όπου 
η χώρα βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο προετοιμασίας, όπως η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων. 
Συνιστάται επίσης περαιτέρω βελτίωση στη διοικητική ικανότητα και στην αποτελεσματική εφαρμογή των 
νόμων. Η χώρα συνεχίζει να βελτιώνεται ως προς την ευθυγράμμισή της με τις συστάσεις της ΕΕ και τις 
Αποφάσεις του Συμβουλίου σχετικά με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας. 
 
 

5. Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος   
 
-Χώροι στάθμευσης και γκαράζ, 2017 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο αριθμός των χώρων στάθμευσης και των 
γκαράζ το 2017 ήταν 195, με έκταση 607.402 τ.μ. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, 21.290 θέσεις 
στάθμευσης βρίσκονται σε ανοιχτό χώρο, 2.184 θέσεις στάθμευσης σε καλυμμένα γκαράζ, ενώ σε πολυώροφα 
κτήρια-γκαράζ οι θέσεις στάθμευσης φτάνουν τις 6.197. Το 2017, ο αριθμός των θέσεων στάθμευσης για 
άτομα με ειδικές ανάγκες, ήταν 459 θέσεις στάθμευσης σε ανοιχτό χώρο, 53 θέσεις στάθμευσης σε καλυμμένα 
γκαράζ, ενώ ο αριθμός των χώρων στάθμευσης και των γκαράζ ήταν 185. Αυτή η έρευνα καλύπτει 
επιχειρηματικές οντότητες που παρέχουν δημόσιο χώρο στάθμευσης στη πΓΔΜ και χώρους στάθμευσης των 
Δήμων. 
 
-Εκπαιδευτικοί & προσωπικό υποστήριξης στα ιδρύματα 3βάθμιας εκπαίδευσης (ακαδημ. έτος 2017/18) 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο αριθμός των εκπαιδευτικών και του 
προσωπικού υποστήριξης στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017/2018 ήταν 
4.130. Από το συνολικό αριθμό διδακτικού προσωπικού και βοηθητικού προσωπικού, 2.961 άτομα ή 71,7% 
είναι εκπαιδευτικοί, ενώ 1.169 άτομα ή 28,3% προσωπικό υποστήριξης. Ο αριθμός των γυναικών 
εκπαιδευτικών και του προσωπικού υποστήριξης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017/2018 ήταν 1.964 ή 47,6%. 
 
 

6. Εκδηλώσεις και εκθέσεις  
 
-Συνέδριο για την ανταγωνιστικότητα των εγχώριων ΜΜΕ και τη συνεργασία τους με ξένους επενδυτές 
(Σκόπια, 20.4.2018) 
Στις 20 Απριλίου τ.ε. πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Holiday Inn στα Σκόπια Συνέδριο με θέμα: "Αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας των εγχώριων μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τη βελτίωση της συνεργασίας τους με 
ξένους επενδυτές". Το Συνέδριο οργανώθηκε από το Συμβούλιο των Ξένων Επενδυτών και το Οικονομικό 
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Επιμελητήριο της πΓΔΜ, σε συνεργασία με τη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου "Κύριλλος 
και Μεθόδιος” στα Σκόπια. Ο κ. Koço Angjushev, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης αρμόδιος για τα οικονομικά 
θέματα, ήταν ένας από τους ομιλητές στην εκδήλωση στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι ξένων 
επενδυτών και τοπικών εταιρειών. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης συζητήθηκαν οι δυνατότητες ανάπτυξης 
συνεργασίας μεταξύ εγχώριων εταιρειών και ξένων επενδυτών και παρουσιάσθηκαν παραδείγματα 
επιτυχημένων συνεργασιών. Οι πολιτικές και τα μέτρα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των διεθνών 
αναπτυξιακών οργανισμών για την υποστήριξη των τοπικών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και την 
ενίσχυση των ικανοτήτων τους, ήταν επίσης ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του 
συνεδρίου. 
 
- 30η  Διεθνής Έκθεση Βιβλίου (Σκόπια, 3-9 Μαΐου 2018) 
Στις 3 Μάιου τ.ε. πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της 30ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου, στα οποία παρευρέθη ο 
Υπουργός Πολιτισμού της πΓΔΜ κ. Robert Alagjizovski. Η έκθεση θα μείνει ανοικτή για το κοινό μέχρι την 9η 
Μαΐου τ.ε.    
 
-Ημέρα της Ευρώπης & Επέτειος 60ετών της EIB (Σκόπια, 7 Μαΐου 2018) 
Στις 7 Μάιου τ.ε. πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης των Σκοπίων εκδήλωση, την 
οποία διοργανώνει η εδώ Αντιπροσωπεία της ΕΕ για τον εορτασμό της ημέρας της Ευρώπης και της επετείου 
των 60 ετών λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EIB). Παράλληλα, θα διεξαχθεί Έκθεση 
Φωτογραφίας με θέμα «Εκεί που το Παρελθόν συναντά το Μέλλον». 
 
- Διεθνές Συνέδριο «Balkans & Black Sea Cooperation Forum 2018 (Αθήνα, 30 Μαΐου - 1 Ιουνίου 2018)  
Ο Οργανισμός Enterprise Greece, σε συνεργασία με την Geo Routes Cultural Institute και την HELEXPO, 
συνδιοργανώνουν το Διεθνές Συνέδριο Balkans & Black Sea Cooperation Forum (BBSF2018) που φέτος θα  
πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην Αθήνα, στο Εκθεσιακό Κέντρο HELEXPO-Μαρούσι, από 30 Μαΐου έως 
1 Ιουνίου 2018. Το φόρουμ τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εξωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
Τουρισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας, ενώ Επίσημοι υποστηρικτές του Φόρουμ, μεταξύ άλλων είναι και  ο 
ΟΣΕΠ, η  BSTDB και το UN-WOMEN. Κατά την διάρκεια του Φόρουμ θα πραγματοποιηθούν διμερείς 
επιχειρηματικές συναντήσεις μεταξύ των συμμετεχόντων, από τουλάχιστον 23 χώρες, οι οποίες θα 
προσφέρουν την ευκαιρία στις συμμετέχουσες εταιρείες να συναντηθούν και να εκκινήσουν τον  
επιχειρηματικό διάλογο με κορυφαίες επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων και του Ευξείνου 
Πόντου. Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνήστε με το Enterprise Greece (e-
mail: n.stamou@enterprisegreece.gov.gr, τηλ.:+30 210 335 5707). 
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