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1. Επιχειρηματική δραστηριότητα  
 

1.1 Ενέργεια και Ορυκτά 

 
-Πληρωμή σε δόσεις των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος για τον Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020 
Σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου της Ρυθμιστικής Επιτροπής Ενέργειας (ERC) κ. Marko Bislimoski, οι 
λογαριασμοί για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο του τρέχοντος 
έτους μπορούν να καταβληθούν σε δόσεις, λόγω της τρέχουσας κατάστασης με τον κορωνοϊό, ώστε να μην 
επιβαρύνουν τους καταναλωτές. Επιπλέον, όπως ανέφερε ο κ. Bislimoski, στις ειδήσεις του Channel 5TV, οι 
καταναλωτές που είχαν αποσυνδεθεί προηγουμένως, λόγω απλήρωτων λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, 
συνδέονται ξανά με το δίκτυο. Σύμφωνα με ανάλυση της Ρυθμιστικής Αρχής, η εισαγωγή ενός τιμολογίου 
ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλού κόστους καθ 'όλη τη διάρκεια της ημέρας για μια μέση οικογένεια θα μείωνε το 
κόστος κατά 400 δηνάρια μηνιαίως, ενώ το συνολικό κόστος της θέσπισης τελών εκτός αιχμής ανέρχεται σε 5,5 
εκατ. ευρώ το μήνα, όπως ανέφερε ο κ. Bislimoski. Η Ρυθμιστική Επιτροπή Ενέργειας ζήτησε, επίσης, από την 
BEG, την εταιρεία παροχής θέρμανσης, να αυξήσει το όριο για την συμπερίληψη της κεντρικής θέρμανσης στα 
Σκόπια από την ελάχιστη θερμοκρασία των 15 βαθμών Κελσίου, όπως προδιαγράφεται, στους 16 ή 17 
βαθμούς Κελσίου.  
 
-Ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο, άνθρακας & πετρελαϊκά προϊόντα (Ιαν. 2020, προκαταρκτικά στοιχεία) 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, τον Ιανουάριο του 2020, η συνολική 
κατανάλωση ανά είδος ενεργειακών πρώτων υλών ήταν: 865.418% της ηλεκτρικής ενέργειας, 40.580 εκατ. nm3 
φυσικού αερίου, 616.687 τόνοι άνθρακα και 73.559 τόνοι πετρελαϊκών προϊόντων. Η ακαθάριστη εθνική 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συμμετείχε με 68,5% στην ακαθάριστη εθνική κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας, ενώ το 97,1% της συνολικής εθνικής κατανάλωσης άνθρακα χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας. 
 
-Τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και τιμές φυσικού αερίου (β’ εξάμηνο 2019) 
Σύμφωνα με στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2019, η μέση λιανική 
τιμή ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά ήταν 4.859 δηνάρια/KWh, γεγονός που αντιπροσωπεύει αύξηση 
1,9% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2019. Οι μέσες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ΦΠΑ για τους μη 
οικιακούς καταναλωτές είναι μεταξύ 3.840 και 7.638 δηνάρια/KWh, ανά ζώνες καταναλωτών. Η μέση τιμή του 
φυσικού αερίου χωρίς ΦΠΑ για τους μη οικιακούς καταναλωτές κυμαίνεται μεταξύ 18.865 και 29.143 
δηνάρια/nm3, ανά ζώνες καταναλωτών. Η μέση λιανική τιμή του φυσικού αερίου για τα νοικοκυριά είναι 38.197 
δηνάρια/nm3. (Σημείωση: ενδεικτικά αναφέρεται ότι η συναλλαγματική ισοτιμία κυμαίνεται περίπου 1 ευρώ = 
61,5 δηνάρια).  
 
-Μικρή μείωση στις τιμές παραγώγων πετρελαίου στη Βόρεια Μακεδονία (Μάρτιος 2020) 
Η Ρυθμιστική Επιτροπή Ενέργειας μείωσε τις τιμές λιανικής παραγώγων πετρελαίου κατά μέσο όρο 0,31%. 
Από 31 Μαρτίου τ.ε., η λιανική τιμή του Eurosuper bs-95 είναι 48,50 δηνάρια ανά λίτρο, ενώ το Eurosuper bs-
98 θα πωλείται για 50,50 δηνάρια ανά λίτρο. Οι τιμές του Eurodiesel και του εξαιρετικά ελαφρού πετρελαίου 
οικιακής χρήσης αυξάνονται κατά 0,50 δηνάρια ανά λίτρο. Το Eurodiesel θα κοστίσει 46 δηνάρια ανά λίτρο, 
ενώ η λιανική τιμή του εξαιρετικά ελαφρού πετρελαίου οικιακής χρήσης θα είναι 35 δηνάρια ανά λίτρο. Η 
λιανική τιμή του αργού πετρελαίου ανέρχεται σε 18.891 δηνάρια ανά χιλιόγραμμο. Σύμφωνα με τη διευκρίνιση 
του ρυθμιστικού φορέα, οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την τελική τιμή καυσίμων, σύμφωνα με τη 
μεθοδολογία τιμολόγησης, είναι η συναλλαγματική ισοτιμία του δηναρίου έναντι του δολαρίου και οι τιμές 
αναφοράς των παραγώγων πετρελαίου στην παγκόσμια αγορά. 
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1.2 Τραπεζικός Τομέας & Χρηματιστηριακή αγορά 

-Αλλαγές στους όρους αποπληρωμής των τραπεζικών δανείων  
Η Ένωση Τραπεζικών Συναλλαγών της Βόρειας Μακεδονίας αναφέρει ότι όλες οι τράπεζες, σύμφωνα με τους 
τελευταίους κανονισμούς που ενέκρινε η Κυβέρνηση, θα καταρτίσουν σχέδια και στρατηγικές για την 
απλοποίηση των όρων για την αποπληρωμή δανείων για φυσικά και νομικά πρόσωπα κατά τη διάρκεια της 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης, λόγω της πανδημίας COVID-19. Οι ρυθμίσεις θα αφορούν σε μείωση των 
επιτοκίων για δόσεις δανείων, είτε σε αναβολή της καταβολής των δόσεων για περίπου τρεις μήνες. Οι 
τράπεζες πρόκειται να ενημερώσουν τους πελάτες τους για τις αλλαγές στη διαδικασία πληρωμής των δανείων, 
ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά.  
 
-Κεντρική Τράπεζα ΒΜ: Σταθερό το δηνάριο χωρίς αλλαγές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες 
Η συναλλαγματική ισοτιμία του δηναρίου είναι και θα παραμείνει σταθερή, δήλωσε η Κεντρική Τράπεζα της 
Βόρειας Μακεδονίας, μετά από δημοσιεύσεις σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης και κοινωνικά δίκτυα τα οποία 
σχολιάζουν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες των on-line πλατφορμών. Η Κεντρική Τράπεζα προέτρεψε το κοινό 
να επαληθεύει τις πηγές πληροφόρησης και να προτιμά την ενημέρωση από επίσημες πηγές, καθώς 
οποιαδήποτε αυθαίρετη ερμηνεία των πληροφοριών για το εγχώριο νόμισμα μπορεί να δημιουργήσει αρνητικές 
συνέπειες στην εγχώρια οικονομία. 
 

-Η Αναπτυξιακή Τράπεζα της Βόρειας Μακεδονίας ανακοινώνει επισήμως τη νέα πιστωτική γραμμή για 
την υποστήριξη των επιχειρήσεων που επλήγησαν λόγω της πανδημίας COVID-19 
Η Αναπτυξιακή Τράπεζα της Βόρειας Μακεδονίας, με την υποστήριξη της Κυβέρνησης, δημιούργησε τη νέα 
πιστωτική γραμμή για την υποστήριξη των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19. Οι 
πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις από τους τομείς εστίασης, εμπορευματικών μεταφορών και 
φιλοξενίας μπορούν να υποβάλουν αίτηση για άτοκα δάνεια ύψους 3.000 έως 30.000 ευρώ (από 184.000 έως 
1.845.000 δηνάρια). Η εν λόγω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στις 26.3.2020 και θα διαρκέσει 30 ημέρες, ήτοι 
κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις. 
Ως επιλέξιμες θεωρούνται οι νομικές οντότητες και εμπορικές και ατομικές επιχειρήσεις της Βορείου 
Μακεδονίας, που δραστηριοποιούνται σε κλάδους που πλήττονται (όπως μεταφορές, εστίαση, φιλοξενία, 
τουρισμός) . Για πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα τεκμηρίωσης, βλ. ιστοσελίδα Αναπτυξιακής Τράπεζας,  
στον σύνδεσμο https://www.mbdp.com.mk/mk/vesti/596-1-2. Τα ενδιαφερόμενα μέρη, σύμφωνα με τις επίσημες 
συστάσεις για την προστασία των ατόμων εν μέσω της κρίσης της πανδημίας, θα πρέπει να υποβάλουν τις 
αιτήσεις τους διαδικτυακά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση kreditiranjecovid1@mbdp.com.mk. Το ποσό της 
πίστωσης θα ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, δηλαδή τον αριθμό των εργαζομένων και η 
πρώτη δόση αποπληρωμής θα καταβληθεί σε εννέα μήνες. 
 

1.3 Αγροτικός τομέας και τομέας τροφίμων   

-Γεωργικές εκτάσεις και καλλιέργεια στη Βόρεια Μακεδονία, (στατιστικά στοιχεία 2019) 
Σύμφωνα με στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, οι καλλιεργούμενες εκτάσεις το 2019 κάλυψαν 
έκταση 519.848 εκταρίων, εκ των οποίων οι περισσότερες ήταν καλλιεργήσιμες εκτάσεις και κήποι (80.5%), 
ενώ η μικρότερη έκταση καταλήφθηκε από οπωρώνες (3.2%). Σημαντική αύξηση της παραγωγής σημειώθηκε 
για το ηλιέλαιο κατά 93,5%, το ρύζι κατά 7,8% και το αραβόσιτο ζωοτροφής κατά 6,0%. Σημαντική μείωση της 
παραγωγής καταγράφηκε για το τριφύλλι (alfalfa) κατά 7,7%, τα αγγούρια κατά 6,1% και τις ντομάτες κατά 
5,7%. 
 
-Οικονομικοί Λογαριασμοί Γεωργίας, (τελικά στοιχεία 2018) 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της κρατικής στατιστικής υπηρεσίας, η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στη γεωργία 
για το 2018 ήταν 53.389 εκατ. δηνάρια και σε σύγκριση με το 2017 σημείωσε αύξηση 18,9%. Η 
καλλιεργούμενη παραγωγή, με μερίδιο 69,8% στη συνολική παραγωγή, αυξήθηκε κατά 22,9% σε σύγκριση με 
το 2017. Η κτηνοτροφία, που αντιπροσωπεύει το 20,9% της συνολικής παραγωγής, μειώθηκε κατά 1,1% σε 
σύγκριση με το 2017. Η ενδιάμεση κατανάλωση σημείωσε αύξηση 8,4% το 2018 σε σύγκριση με το 2017. Το 

https://www.mbdp.com.mk/mk/vesti/596-1-2
mailto:kreditiranjecovid1@mbdp.com.mk
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2018, το ονομαστικό εισόδημα στη γεωργία από συντελεστές παραγωγής ανά μονάδα εργασίας αυξήθηκε κατά 
8,4%, ενώ το πραγματικό εισόδημα στη γεωργία από συντελεστές παραγωγής σημείωσε αύξηση 9,5%. 
 
-Ανησυχητική η κατάσταση με τα αποθέματα νερού  
Σύμφωνα με εδώ δημοσιεύματα, η κατάσταση με τα αποθέματα νερού των λιμνών Kalimanci, Tikves, Prilep 
(τεχνητή λίμνη) και Πρέσπα είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Όπως ανέφερε στα μέσα ενημέρωσης ο υπηρεσιακός 
Υφυπουργός Γεωργίας κ. Cvetan Tripunovski, η στάθμη των υδάτων σε αρκετές λίμνες, συμπεριλαμβανομένων 
των Πρεσπών και του Μαυρόβου, βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, μετά το εξαιρετικά ξηρό Φθινόπωρο, ενώ 
εξακολουθεί η άντληση νερού από τις λίμνες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ο κ. Tripunovski 
επεσήμανε την ανάγκη εξεύρεσης λύσεως μείωσης των εκροών, ωστόσο, εξέφρασε ανησυχίες για τις 
ενδεχόμενες οικονομικές επιπτώσεις, όπως στην περίπτωση των λιμνών Tikves και Prilep, όπου η προσπάθεια 
μείωσης των εκροών θα επηρεάσει μάλλον αρνητικά τις καπνοκαλλιέργειες.  
 
-Ειδικότερα μέτρα για την προστασία της αγροτικής παραγωγής και του εμπορίου αγροτικών 
προϊόντων στο πλαίσιο του περιορισμού κυκλοφορίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας   
Λόγω της εντατικοποίησης της γεωργικής περιόδου, ειδικά για τις καλλιέργειες λαχανικών, η Κυβέρνηση της 
Βόρειας Μακεδονίας απαλλάσσει τους αγρότες που εκτελούν φύτευση / σπορά εαρινών καλλιεργειών από τους 
περιορισμούς της κυκλοφορίας του Σαββατοκύριακου. Ο γεωργοί και κτηνοτρόφοι μπορούν να εκτελούν 
αγροτικές δραστηριότητες σε περιορισμένες ώρες, με ειδική άδεια από το εδώ Υπουργείο Γεωργίας, Δασών και 
Υδατικής Οικονομίας (MAFWE). Επιπλέον, για τη διευκόλυνση του εμπορίου γεωργικών προϊόντων και ζώων 
μεταξύ αγροτών, παραγωγών και αγοραστών, το αρμόδιο Υπουργείο έχει προωθήσει τη χρήση διαδραστικού 
εργαλείου, στο πλαίσιο του υφιστάμενου συστήματος πληροφοριών για την αγορά γεωργικών προϊόντων 
«Agricultural Market Information System»1, με την επωνυμία «Offer & Demand of Agricultural Products» (“Supply-
Demand”, Agricultural Market Information System), το οποίο βοηθάει στην αδιάλειπτη λειτουργία των αγορών τροφίμων, 
παρέχοντας τη δυνατότητα στους παραγωγούς, τους καταναλωτές, τους εμπόρους και τους μεταποιητές να 
έχουν γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν σε πραγματικές ποσότητες και τιμές των 
εγχώριων γεωργικών προϊόντων και ζώων. 
 
-Προβλήματα στην βιομηχανία παραγωγής αλεύρων  
Στις 3 Απριλίου τρέχοντος, το Υπουργείο Οικονομίας της Βόρειας Μακεδονίας αποφάσισε, μετά από 
συνάντηση με εκπροσώπους της βιομηχανίας άλεσης και αρτοποιίας, την άρση της απαγόρευσης εξαγωγής 
αλεύρων, που θεσπίστηκε λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Ο Υπουργός Οικονομίας, κ. Kreshnik 
Bekteshi, δήλωσε ότι η απόφαση ελήφθη αφού διαπιστώθηκε ότι η βιομηχανία άλεσης λειτουργεί απρόσκοπτα 
αυτή τη στιγμή, υπάρχουν αποθέματα σε ιδιωτικούς αλευρόμυλους και βασικά προϊόντα, δεν υπάρχουν 
προβλήματα με τις προμήθειες αλεύρων ή την αύξηση των τιμών, και επιτρέπεται η εισαγωγή σίτου σε 
ολόκληρη την περιοχή. 
 

                                                 
1
 Σύστημα Πληροφοριών για την Αγορά των Αγροτικών Προϊόντων (AMIS): Πλατφόρμα διαλόγου για την ενίσχυση της 

διαφάνειας της αγοράς τροφίμων και της ανταπόκρισης στην πολιτική επισιτιστικής ασφάλειας. Αξιολογεί τον παγκόσμιο εφοδιασμό 
σε τρόφιμα (εστιάζοντας στο σιτάρι, τον αραβόσιτο, το ρύζι και τη σόγια) και παρέχει μια πλατφόρμα για τον συντονισμό της δράσης 
πολιτικής σε περιόδους αβεβαιότητας της αγοράς. Το AMIS απαρτίζεται από μέλη της ομάδας G20, την Ισπανία και επτά επιπλέον 
μεγάλες χώρες εξαγωγής και εισαγωγής αγροτικών προϊόντων. Οι συμμετέχοντες στην AMIS αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο μερίδιο 
της παγκόσμιας παραγωγής, κατανάλωσης και εμπορικού όγκου των στοχευόμενων καλλιεργειών, σχεδόν το 80-90%.  

http://ponudapobaruvacka.zpis.gov.mk/
http://ponudapobaruvacka.zpis.gov.mk/
http://www.zpis.gov.mk/
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1.4 Βιομηχανικός Τομέας 

-Δείκτες αριθμού εργαζομένων στη βιομηχανία, Ιανουάριος 2020  
Σύμφωνα με στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Βόρειας Μακεδονίας, ο δείκτης του αριθμού των 
εργαζομένων στη βιομηχανία τον Ιανουάριο του 2020, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2019, ήταν 96,8. Ο 
αριθμός των απασχολουμένων στη βιομηχανία στον τομέα των «Ορυχείων και λατομείων» τον Ιανουάριο του 
2020, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2019, μειώθηκε κατά 1,3%, στον τομέα «Μεταποίησης» μειώθηκε κατά 
3,5%, ενώ στον τομέα «Παραγωγή ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού» κατά 0,6%. Ο 
αριθμός των απασχολουμένων στη βιομηχανία στους κύριους βιομηχανικούς τομείς τον Ιανουάριο του 2020, 
σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2019, ήταν χαμηλότερος στην «Ενέργεια» κατά 0,9%, στα «Ενδιάμεσα 
προϊόντα, πλην της ενέργειας» κατά 3,2%, στα «Διαρκή καταναλωτικά αγαθά»  κατά 6,8% και στα «Μη Διαρκή 
καταναλωτικά αγαθά» κατά 5,4%, αλλά υψηλότερος στα «Κεφαλαιουχικά Αγαθά» κατά 1,5%.  
 
-Δείκτες τιμών βιομηχανικής παραγωγής στην εγχώρια αγορά, Φεβρουάριος 2020 
Σύμφωνα με στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, τον Φεβρουάριο του 2020, οι τιμές της 
βιομηχανικής παραγωγής στην εγχώρια αγορά μειώθηκαν κατά 0,5% σε μηνιαίο επίπεδο, αλλά παρέμειναν οι 
ίδιες στο ετήσιο επίπεδο. Ειδικότερα, τον Φεβρουάριο του 2020, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2020, οι 
τιμές βιομηχανικής παραγωγής στην εγχώρια αγορά ως προς τα «Διαρκή καταναλωτικά προϊόντα» μειώθηκαν 
κατά 0,5%, στην «Ενέργεια» κατά 3,3% και στα «Ενδιάμεσα προϊόντα εκτός από την ενέργεια» κατά 0,2%. Τον 
Φεβρουάριο του 2020, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2019, οι τιμές των βιομηχανικών παραγωγών στην 
εγχώρια αγορά παρέμειναν αμετάβλητες στο ετήσιο επίπεδο. 
 
-Αύξηση κατά 3,5% της βιομηχανικής παραγωγής τον Φεβρουάριο 2020 
Η βιομηχανική παραγωγή τον Φεβρουάριο του 2020, σε σχέση με το Φεβρουάριο του 2019, σημείωσε αύξηση 
κατά 3,5% για τους δύο πρώτους μήνες του έτους και 1,9% σε σχέση με τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 
προηγούμενου έτους, ανακοίνωσε η Κρατική Στατιστική Υπηρεσία. Η βιομηχανική παραγωγή στην κατηγορία 
«Εξόρυξη και ορυχεία» τον Φεβρουάριο του 2020, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2019, αυξήθηκε κατά 
7,7%, στην κατηγορία «Μεταποίηση» αυξήθηκε κατά 6,6%, ενώ στην ενότητα «Παραγωγή ηλεκτρισμού, 
φυσικού αερίου και κλιματισμού» μειώθηκε κατά 13,3%. Η αύξηση του τομέα της «Μεταποίησης» οφείλεται 
κυρίως στην αύξηση της παραγωγής στις υποκατηγορίες «Παραγωγή ποτών», «Παραγωγή προϊόντων 
καπνού», «Κατασκευή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων», «Κατασκευή ειδών ένδυσης», «Κατασκευή 
χημικών και χημικών προϊόντων», «Κατασκευή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών 
παρασκευασμάτων», «Κατασκευή από καουτσούκ και πλαστικά προϊόντα», «Κατασκευή βασικών μετάλλων», 
«Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, εκτός από μηχανήματα και εξοπλισμό», «Κατασκευή μηχανοκίνητων 
οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκουμένων» και «Κατασκευή επίπλων». 
 

1.5 Τομέας Μεταφορών & Επικοινωνιών 

-Επαναλειτουργία της ταχείας σιδηροδρομικής γραμμής Σκόπια-Πρίστινα  
Αρχές του έτους, η εταιρεία σιδηροδρομικών μεταφορών της Βόρειας Μακεδονίας ανακοίνωσε ότι η 
σιδηροδρομική γραμμή Σκόπια-Πρίστινα-Σκόπια θα επαναλειτουργήσει από τις 9 Μαρτίου 2020, μετά την 
αποκατάσταση των τεχνικών προβλημάτων. Το τρένο θα αναχωρεί από τα Σκόπια στις 16:10 και από την 
Πρίστινα στις 7:10. Εν τούτοις, λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, εξ` αιτίας της πανδημίας COVID-19, η 
εν λόγω γραμμή εξυπηρετεί προς το παρόν μόνον εμπορευματικές μεταφορές και όχι επιβατικές μετακινήσεις, 
μέχρι νεωτέρας. Σημειώνεται ότι, η ταχεία μεταξύ Σκοπίων και Πρίστινα είναι η μόνη διεθνής σιδηροδρομική 
γραμμή που λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια του 2020. Το τρένο εξπρές, από τα Σκόπια προς το Βελιγράδι και 
τη Θεσσαλονίκη, θα συνεχιστεί μόνο κατά τη θερινή περίοδο, από τις 12 Ιουνίου μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου.  
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1.6 Τομέας Υγείας & Περιβάλλοντος  

-Τακτική ενημέρωση από το Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας για την κατάσταση της πανδημίας COVID-19 
Καθημερινά, το Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας δημοσιεύει λεπτομερή επιδημιολογική έκθεση για την κατάσταση 
της πανδημίας COVID-19 στην επικράτεια της Βόρειας Μακεδονίας και στον κόσμο, σύμφωνα με τα δεδομένα 
της προηγούμενης ημέρας, στον σύνδεσμο www.iph.mk 
 
-Νέα προσωρινή νοσοκομειακή μονάδα για ασθενείς με κορωνοϊό 
Όπως δήλωσε ο Υπουργός Υγείας κ. Venko Filipce, εντός του Απριλίου τ.ε., θα δημιουργηθεί νέα προσωρινή 
νοσοκομειακή μονάδα για ασθενείς με κορωνοϊό, η οποία θα βρίσκεται κοντά στην Κλινική Λοιμωδών 
Νοσημάτων στα Σκόπια. Η νέα μονάδα θα διαθέτει 130 κλίνες και κατάλληλες συνθήκες (πχ τουαλέτες, ντους 
κλπ), προκειμένου να καλυφθούν οι έκτακτες ανάγκες νοσηλείας των ασθενών με κορωνοϊό.  
 
-Η ΕΕ χορηγεί βοήθεια για επείγουσες ιατρικές ανάγκες 
Ο Πρέσβης της ΕΕ κ. Samuel Žbogar υπέγραψε την Παρασκευή 3.4.2020, το οικονομικό πακέτο ύψους 4 εκατ. 
ευρώ για άμεσες ιατρικές ανάγκες της Βόρειας Μακεδονίας, για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Η 
βοήθεια της ΕΕ για τις άμεσες ιατρικές ανάγκες της χώρας θα υλοποιηθεί από το UNOPS. Θα επιτρέψει την 
προμήθεια μασκών, αναπνευστήρων, δοκιμαστικών τεστ, ιατρικού εξοπλισμού και σημαντικών ποσοτήτων 
εξοπλισμού ατομικής προστασίας, δήλωσε η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Βόρεια Μακεδονία σε δελτίο τύπου. 
 

1.7 Τομέας Τουρισμού  

-10 χιλ. ακυρώσεις διανυκτερεύσεων λόγω κορωνοϊού από Κίνα, Νότια Κορέα, Ιαπωνία και Τουρκία  
Σύμφωνα με εκτιμήσεις του κ. Naume Marinoski, καθηγητή τουρισμού στη Σχολή Τουρισμού στη Βόρεια 
Μακεδονία, μια επιδημία μπορεί να ακυρώσει εντελώς όλα τα πιθανά συναισθηματικά χαρακτηριστικά του 
τουρισμού και κατ’ επέκταση και του τουρισμού στην Αχρίδα. Αυτή η πανδημία, που πλήττει σχεδόν όλες τις 
χώρες του κόσμου, θα έχει άμεσο αντίκτυπο στον τουρισμό και ιδίως σε προορισμούς που οι Κινέζοι 
επισκέπτονται, με σκοπό μια συνδυασμένη περιήγηση στα Βαλκάνια. Περίπου 10.000 διανυκτερεύσεις από 
επισκέπτες από την Κίνα, τη Νότια Κορέα, την Ιαπωνία και την Τουρκία ακυρώθηκαν τον Μάρτιο και τον 
Απρίλιο τ.ε. λόγω της εξάπλωσης του κορωναϊού παγκοσμίως. Επίσης, το 99% όλων των περιηγήσεων με 
επισκέπτες από την ασιατική αγορά, που ήταν η ταχύτερα αναπτυσσόμενη παγκοσμίως, ακυρώθηκαν για τους 
επόμενους μήνες. Η κατάσταση είναι επίσης κακή, ως προς τις θερινές κρατήσεις από την Ολλανδία και την 
Πολωνία.  
 

1.8 Τομέας Εμπορίου  

-Δείκτες κύκλου εργασιών στον τομέα του λιανικού εμπορίου, στοιχεία Φεβρουαρίου 2020 
Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, τον Φεβρουάριο του 2020, σε 
σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2019, ο κύκλος εργασιών λιανικού εμπορίου αυξήθηκε στις ακόλουθες 
ομάδες / κατηγορίες: Η λιανική πώληση τροφίμων, ποτών και καπνού (κατά 7,6% σε ονομαστικές τιμές και σε 
5,8% σε πραγματικούς όρους), οι λιανικές πωλήσεις μη εδώδιμων προϊόντων (εκτός καυσίμων) (κατά 10,0% σε 
ονομαστικές τιμές και 9,7% σε πραγματικούς όρους), το λιανικό εμπόριο εκτός από τα καύσιμα αυτοκινήτων 
(κατά 8,7% σε ονομαστικές τιμές και 7,7% σε πραγματικούς όρους) και το λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης 
(κατά 6,5% σε ονομαστικούς όρους και 1,4% σε πραγματικούς όρους). 
 

1.9 Άλλες ειδήσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος 

-Η Υπηρεσία Δημοσίων Εσόδων (PRO) της Βόρειας Μακεδονίας αλλάζει τις ώρες εργασίας  
Η Υπηρεσία Δημοσίων Εσόδων (PRO) της Βόρειας Μακεδονίας, στο πλαίσιο της κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης στη χώρα, ανακοίνωσε ότι θα διευρύνει το ωράριο εργασίας της, ώστε να εξυπηρετεί ει δυνατόν 
περισσότερους πολίτες, από τις 08:00 π.μ. έως τις 02:00 μ.μ. Η απόφαση ελήφθη κατόπιν αύξησης του 
αριθμού επισκεψιμότητας των πολιτών, λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος των εταιρειών για τη νέα γραμμή 

http://www.iph.mk/
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πίστωσης που παρέχεται από την Κυβέρνηση, προς οικονομική στήριξή τους λόγω κατάστασης που έχει 
δημιουργηθεί με την πανδημία του κορωνοϊού. Σε ανακοίνωσή της, η Υπηρεσία συμβουλεύει τους επισκέπτες 
να τηρούν τα μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό, δηλαδή να φορούν μάσκες και γάντια, και να κρατούν 
απόσταση μεταξύ τους τουλάχιστον 2 μέτρων.  
 
-Αύξηση του κατώτατου μισθού 
Σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 24 Μαρτίου τ.ε., ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε κατά 
435 δηνάρια και τώρα ανέρχεται σε 14.935 δηνάρια.  
 
-Καταγγελίες πολιτών για καταχρήσεις εργοδοτών σε βάρος υπαλλήλων  
Σύμφωνα με στοιχεία της Επιθεώρησης Εργασίας της Βόρειας Μακεδονίας, 500 πολίτες έχουν καταθέσει 
αιτήσεις σχετικά με καταχρήσεις εργοδοτών σε βάρος υπαλλήλων, με τις καταγγελίες να αφορούν κυρίως σε 
απειλές για απόλυση ή καταβολή του ημίσεως του μισθού. Στο πλαίσιο αυτό, η Διεύθυνση Ζωνών 
Τεχνολογικής και Βιομηχανικής Ανάπτυξης (TIRZ) ενημέρωσε ότι μέχρι σήμερα κανένας από τους ξένους 
επενδυτές που δραστηριοποιούνται στις ζώνες δεν έχει απολύσει υπαλλήλους του, μετά την εισαγωγή των 
κυβερνητικών μέτρων κατά της διάδοσης του κορωνοϊού. Ωστόσο, ορισμένες εταιρείες έχουν απαλλάξει τους 
εργαζόμενους, δίνοντας συλλογική υποχρεωτική άδεια μετ' αποδοχών, λόγω της μείωσης της ζήτησης για τα 
προϊόντα τους. Οι εταιρείες της αυτοκινητοβιομηχανίας αναμένεται να υποστούν τις μεγαλύτερες επιπτώσεις, 
και ορισμένες από αυτές έχουν διακόψει την παραγωγή σε παγκόσμιο επίπεδο.  
 
-Αριθμός ενεργών επιχειρηματικών οντοτήτων (στοιχεία 2019) 
Σύμφωνα με στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο αριθμός των ενεργών επιχειρήσεων στη 
Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας το 2019, ήταν 75.914 και σε σύγκριση με το 2018, ήτοι αυξήθηκε κατά 
5,0%. Ο αριθμός των ενεργών επιχειρηματικών οντοτήτων αυξήθηκε κατά πολύ στον κλάδο «Τεχνών, 
ψυχαγωγίας και αναψυχής» (24,9% ή 349 οντότητες), «Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών» (24,4% ή 
1.170 οντότητες) και στον τομέα «παροχής ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου και κλιματισμού» (20,4%). Το 2019, 
σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ο τομέας «Ανθρώπινη υγεία και κοινωνική εργασία» παρουσίασε 
μείωση του αριθμού των επιχειρηματικών οντοτήτων κατά 3,5%. Τα στοιχεία σχετικά με τη δομή των ενεργών 
επιχειρηματικών οντοτήτων κατά τομείς δραστηριότητας δείχνουν ότι οι τομείς με το μεγαλύτερο μερίδιο στη 
δομή το 2019 ήταν το χονδρικό και το λιανικό εμπόριο (0,3%), η παροχή ύδρευσης, αποχέτευσης, διαχείρισης 
αποβλήτων και αποκατάστασης (0,3%), ενώ οι λιγότερο ανεπτυγμένοι ήταν οι τομείς του ηλεκτρισμού, φυσικού 
αερίου, ατμού και κλιματισμού (0,3%), τα Ορυχεία και λατομεία (0,3%), η Δημόσια διοίκηση και άμυνα, η 
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση (0,3%). Τα στοιχεία για τη δομή των ενεργών επιχειρηματικών φορέων, 
σύμφωνα με τον αριθμό των απασχολουμένων, δείχνουν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό, 80,7%, ανήκει σε 
επιχειρήσεις με 1-9 απασχολούμενους, ακολουθούμενο από επιχειρηματικές οντότητες χωρίς απασχολούμενο 
προσωπικό ή φορείς με αβέβαιο αριθμό ατόμων (χωρίς στοιχεία για τα άτομα που απασχολούνταν) κατά 
10,0%, ενώ οι επιχειρήσεις με 10-19 εργαζομένους έχουν ποσοστό 4,2%. Το μερίδιο των οντοτήτων με 20-49 
απασχολούμενους ήταν 2,9%, οι επιχειρήσεις με 50-249 εργαζόμενους συμμετείχαν με 1,8%, ενώ οι οντότητες 
με 250 ή περισσότερους εργαζομένους ήταν μόλις το 0,3%. 
 
-Κρατική ενίσχυση μισθών στο πλαίσιο της πανδημίας 
Σύμφωνα με δηλώσεις του εδώ Πρωθυπουργού κ. Oliver Spasovski σε συνέντευξη τύπου, οι επιχειρήσεις θα 
έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν μεταξύ της πληρωμής των 14.500 δηναρίων ανά εργαζόμενο για τον Απρίλιο 
και τον Μάιο ή του 50% των συνεισφορών τους σε μισθούς. Όπως ανέφερε το 87% των επιχειρήσεων είναι 
επιλέξιμες να υποβάλουν αίτηση. 
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2. Οικονομικές ειδήσεις 
 
-Η Κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας αναστέλλει την υποχρέωση για καταβολή του φόρου 
εισοδήματος προσώπων για ορισμένες εταιρείες 
Η Κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας αποφάσισε την αναστολή της υποχρέωσης καταβολής φόρου 
εισοδήματος προσώπων για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο, για εισοδήματα από ανεξάρτητη 
δραστηριότητα επιχειρηματικών οντοτήτων που έχουν υποστεί ζημίες λόγω της κατάστασης που 
δημιουργήθηκε με την πανδημία COVID-19. Σύμφωνα με τον κανονισμό που εξέδωσε η Κυβέρνηση, κατά τη 
συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 25.3.2020, οι επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού, της εστίασης 
και των μεταφορών δεν θα καταβάλλουν φόρους εισοδήματος για αυτούς τους τρεις μήνες, και θα απαλλαγούν 
επίσης από την υποχρέωση για την καταβολή του φόρου επί των κερδών. Βασικές προϋποθέσεις είναι οι 
εταιρείες να έχουν υποστεί ζημίες κατά τη διάρκεια της πανδημίας, να μην καταβάλουν μερίσματα και άλλες 
μορφές μπόνους και να μην έχουν μειώσει τον αριθμό των εργαζομένων. 
 
-Αύξηση 3,6% του ΑΕΠ της Βόρειας Μακεδονίας το 2019 (προκαταρκτικά στοιχεία)  
Το πραγματικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της Βόρειας Μακεδονίας αυξήθηκε κατά περίπου 3,6% από 
έτος σε έτος το 2019, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Ειδικότερα, 
το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν ανήλθε συνολικά σε 698 δισ δηνάρια (ήτοι 12,5 δισ δολ. ή 11,2 δισ ευρώ) σε 
τρέχουσες τιμές το 2019. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 8,3% σε ονομαστικούς όρους 
κατά την υπό εξέταση περίοδο και οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 9,0%. Η τελική κατανάλωση των νοικοκυριών 
αυξήθηκε πέρυσι κατά περίπου 3,5%. Μόνο το τελευταίο τρίμηνο 2019, το ΑΕΠ της Βόρειας Μακεδονίας 
αυξήθηκε κατά 3,4% σε ετήσια βάση. Το 2018, η Βόρεια Μακεδονία κατέγραψε οικονομική ανάπτυξη 2,7%. 
 
-Μνημόνιο συνεργασίας για την παρακολούθηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και τη διατήρηση 
της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας  
Οι ρυθμιστικές Αρχές του χρηματοπιστωτικού τομέα της Βόρειας Μακεδονίας υπέγραψαν Μνημόνιο 
Συνεργασίας (Memorandum of Understanding), σύμφωνα με τις συστάσεις του Διεθνούς Νομισματικού 
Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, για την παρακολούθηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και τη 
διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Το Μνημόνιο υπεγράφη από την Διοικητή της Κεντρικής 
Τράπεζας, κα Anita Angelovska-Bezhoska, την Υπουργό Οικονομικών, κα Nina Angelovska, την Πρόεδρο της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κα Nora Aliti, την Πρόεδρο του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων του Οργανισμού 
Ασφαλιστικής Εποπτείας, κα Krste Shajnoski, τον Πρόεδρο του Οργανισμού για την Εποπτεία της Πλήρως 
Χρηματοδοτούμενης Ασφάλισης Συντάξεων, κ. Maksud Ali, και τον Διευθυντή του Ταμείου Ασφάλισης 
Καταθέσεων, κ. Borce Hadziev. Το Μνημόνιο περιλαμβάνει συνεργασία για τον έγκαιρο εντοπισμό των 
συστημικών κινδύνων και τη συντονισμένη λήψη μέτρων για την πρόληψη και τη μείωση των επιπτώσεων στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Μνημονίου, διευρύνεται ο ρόλος και η σύνθεση της Επιτροπής Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, 
ακολουθώντας το παράδειγμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Όλες οι ρυθμιστικές αρχές 
του χρηματοπιστωτικού συστήματος συμμετέχουν πλέον στις εργασίες της Επιτροπής Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας, ενώ τον εθνικό συντονισμό αναλαμβάνει η Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, κα Anita 
Angelovska Bezhoska. Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου, η Επιτροπή θα περιλαμβάνει επίσης επιχειρησιακά 
όργανα, όπως την υποεπιτροπή για την παρακολούθηση των συστημικών κινδύνων και την υποβολή 
προτάσεων μακροπροληπτικών μέτρων, καθώς και την υποεπιτροπή για την προετοιμασία της διαχείρισης 
χρηματοπιστωτικών κρίσεων. Το προσεχές διάστημα, θα καταβληθούν προσπάθειες για την ενίσχυση του 
μακροπροληπτικού πλαισίου, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση των κανονισμών, σύμφωνα με τις 
συστάσεις του Προγράμματος Αξιολόγησης χρηματοπιστωτικού τομέα του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας. 
 

3. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις 
 
-Η Σερβία ήρε την απαγόρευση εξαγωγής τροφίμων και συγκεκριμένα αλεύρων σίτου  
Σύμφωνα με εδώ δημοσιεύματα, η σερβική Κυβέρνηση αποφάσισε να άρει την απαγόρευση εξαγωγής 
τροφίμων από τη χώρα και ειδικότερα των εξαγωγή αλεύρων προς τη Βόρεια Μακεδονία, το Μαυροβούνιο, την 



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

Γραφείο ΟΕΥ -  Σκοπίων 
Ενημερωτικό Δελτίο No 43 (Απρίλιος 2020)  Σελίδα 11 από 15 

 

Αλβανία και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, κατόπιν σχετικού αιτήματος των χωρών αυτών. Αναμένεται να εξαχθούν 
περίπου 4.000 τόνοι σιταριού. Η Σερβία ανταποκρίθηκε στο αίτημα λόγω της αυξημένης ζήτησης για το προϊόν, 
που δημιούργησαν οι νέες συνθήκες από την πανδημία COVID-19. 
 
-Το ΔΝΤ ενέκρινε χρηματοδότηση ύψους 175,2 εκατ. ευρώ στη Βόρεια Μακεδονία μέσω του 
Μηχανισμού Ταχείας Χρηματοδότησης (RFI) 
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) ενέκρινε την αίτηση της Βόρειας Μακεδονίας για χρηματοδότηση ύψους 
175,2 εκατ. ευρώ μέσω του Μηχανισμού Ταχείας Χρηματοδότησης (RFI). Η Κυβέρνηση της Βόρειας 
Μακεδονίας υιοθέτησε την Παρασκευή, 3 Απριλίου τ.έ,  σχετική έκθεση ως προς τη χρηματοδοτική 
υποστήριξη από το ΔΝΤ, η οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την υγεία και τη μακροοικονομική 
σταθεροποίηση, καθώς και την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από την κρίση της πανδημίας του 
κορωνοϊού. Η Κυβέρνηση ανέθεσε στο Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα, να 
αποστείλει επιστολή προθέσεων στο ΔΝΤ για την υλοποίηση αυτής της ρύθμισης. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα 
με δηλώσεις της επικεφαλής του ΔΝΤ, κας Kristalina Georgieva, περισσότερες από 90 χώρες έχουν ζητήσει 
έκτακτη χρηματοδότηση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, καθώς η πανδημία έχει οδηγήσει σε πρωτοφανή 
οικονομική κρίση. Η χρηματοδότηση μέσω του RFI παρέχεται προς το παρόν με μηδενικό επιτόκιο, περίοδο 
χάριτος 5,5 ετών και διάρκεια αποπληρωμής 10 ετών, για την κάλυψη ευρέος φάσματος επειγουσών αναγκών, 
περιλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν από κλυδωνισμούς των τιμών των βασικών προϊόντων, φυσικές 
καταστροφές, συγκρούσεις και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με δηλώσεις της Υπουργού 
Οικονομικών, θα χρησιμοποιηθούν επίσης πρόσθετα κονδύλια από την Παγκόσμια Τράπεζα, την ΕΕ, καθώς 
και δάνεια «γέφυρας». Αρχικά αναμένονται τα κονδύλια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, και στη συνέχεια 
όλα τα υπόλοιπα μέχρι τα τέλη Απριλίου ή τις αρχές Μαΐου. Κατά την Υπουργό, τα εν λόγω κεφάλαια είναι 
αρκετά για τη διασφάλιση ρευστότητας στην οικονομία τους επόμενους μήνες. Όσον αφορά την αποπληρωμή 
του εξωτερικού χρέους, φέτος θα καταβληθούν 440 εκατ. ευρώ, με την προοπτική έκδοσης 450 εκατ. ευρώ σε 
νέους τίτλους στην εγχώρια αγορά αξιών.  
 
-Χρηματοδοτική υποστήριξη των ΗΠΑ στη Βόρεια Μακεδονία, μέσω της USAID για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας COVID-19 
Σύμφωνα με δηλώσεις της Αμερικανίδας Πρέσβεως στη Βόρεια Μακεδονία, κας Kate Marie Byrnes, η 
Κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει δεσμεύσει 1,1 εκατ. δολάρια για τη χρηματοδοτική υποστήριξη της Βόρειας 
Μακεδονίας, για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Η υποστήριξη παρέχεται μέσω της Αμερικανικής 
Υπηρεσίας Διεθνούς Ανάπτυξης (USAID) στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και στο Ταμείο των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF), με σκοπό την υλοποίηση δραστηριοτήτων και προγραμμάτων 
υποστήριξης των προσπαθειών της χώρας να ανταποκριθεί στις ανάγκες που προκύπτουν από την πανδημία. 
 

4. Ευρωπαϊκή προοπτική 
 
-Τα κράτη-μέλη της ΕΕ αποφάσισαν να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για την ένταξη της ΒΜ στην ΕΕ 
Σύμφωνα με δηλώσεις του Πρέσβη κ. Samuel Zbogar, Επικεφαλής της εδώ Αντιπροσωπείας της ΕΕ, τα κράτη 
μέλη αποφάσισαν να αρχίσουν διαπραγματεύσεις με τη Βόρεια Μακεδονία. Πρόσθεσε ότι η πανδημία του 
COVID-19 μπορεί να περιπλέξει τη διαδικασία συμφωνίας του διαπραγματευτικού πλαισίου, επειδή δημιουργεί 
δυσκολίες στη φυσική συνάντηση των κρατών μελών στις Βρυξέλλες. Όπως ανέφερε ο Ευρωπαίος Πρέσβης, 
οι συζητήσεις μπορεί να χρειαστούν χρόνο, όχι μόνο λόγω της πανδημίας, αλλά και επειδή τα κράτη μέλη 
πρέπει να συμφωνήσουν στη συμπερίληψη της νέας μεθοδολογίας στο διαπραγματευτικό πλαίσιο. (Σημείωση: 
- Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισαν, στις 25-26 Μαρτίου 
2020, να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας και της Αλβανίας. Η Επιτροπή 
είναι επιφορτισμένη με τη διαμόρφωση του διαπραγματευτικού πλαισίου.) 
 
-Η Βόρεια Μακεδονία θα λάβει 66 εκατ. ευρώ από την επείγουσα βοήθεια της ΕΕ για τα Δυτικά Βαλκάνια 
Σύμφωνα με τα εδώ μέσα μαζικής ενημέρωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χορηγήσει αμέσως 38 εκατ. ευρώ 
σε βοήθεια για τα Δυτικά Βαλκάνια για την αντιμετώπιση της κρίσης στον τομέα της υγείας, ενώ 374 εκατ. ευρώ 
για την αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών συνεπειών θα ανακατανεμηθούν από πόρους που 
σχεδιάζονταν να δοθούν προς αυτές τις χώρες.  
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Σχετικές ανακοινώσεις έγιναν από τον Επίτροπο Διεύρυνσης κ. Olivér Várhelyi, ο οποίος δήλωσε ότι η ΕΕ θα 
είναι πάντα εκεί για τα Δυτικά Βαλκάνια: «Θα βοηθήσουμε τους εταίρους μας να ανταποκριθούν στις ανάγκες 
έκτακτης ανάγκης των συστημάτων υγείας και να προωθήσουν μακροπρόθεσμα μέτρα για την αντιμετώπιση 
των κοινωνικοοικονομικών συνεπειών της κρίσης του κορωνοϊού και την υποστήριξη των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων στην περιοχή». Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι κατόπιν αιτήματος των χωρών της 
περιοχής θα υποστηρίξει τις πιο επείγουσες ανάγκες τους, όσον αφορά στον ιατρικό και προστατευτικό 
εξοπλισμό. Ειδικότερα, η Αλβανία και η Βόρεια Μακεδονία θα λάβουν 4 εκατ. ευρώ η κάθε μία, η Βοσνία και 
Ερζεγοβίνη 7 εκατ. ευρώ, το Μαυροβούνιο 3 εκατ. ευρώ, το Κοσσυφοπέδιο 5 εκατ. ευρώ και η Σερβία 15 εκατ. 
ευρώ. Οι Βρυξέλλες θα συμπεριλάβουν επίσης τις χώρες της περιοχής σε κοινές πρωτοβουλίες της ΕΕ για 
δημόσιες προμήθειες εξοπλισμού προστασίας, όπως είναι η πρωτοβουλία για την επιτάχυνση του έργου του 
Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων. Το έργο αυτό είχε ως στόχο την αύξηση των ικανοτήτων 
για τον έλεγχο των μεταδοτικών ασθενειών, τη βελτίωση των πρώτων δυνατοτήτων ανταπόκρισης και την 
έναρξη της ανάπτυξης των δημόσιων εργαστηρίων μικροβιολογίας αρχικά το 2021. Τα άλλα κονδύλια 
προέρχονται από το προενταξιακό μέσο, που είναι γνωστό ως ΙΡΑ, από το οποίο θα ανακατανεμηθούν 62 εκατ. 
ευρώ για τη Βόρεια Μακεδονία για να βοηθήσει τη χώρα να μετριάσει τις οικονομικές συνέπειες της κρίσης, να 
αυξήσει την κοινωνική προστασία, να ενισχύσει τον ιδιωτικό τομέα και τη δημόσια υγεία. Έτσι, η συνολική 
ενίσχυση προς τη Βόρεια Μακεδονία θα ανέλθει σε 66 εκατ. ευρώ. στη Σερβία θα καταβληθούν 78,4 εκατ. 
ευρώ, στην Αλβανία 46,7 εκατ. ευρώ, στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη 73,5 εκατ. ευρώ, στο Μαυροβούνιο 50 εκατ. 
ευρώ και στο Κοσσυφοπέδιο 63 εκατ. ευρώ. 
 
-Ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στο πρόγραμμα ISA² της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Βόρεια Μακεδονία υπέγραψαν στις 3 Απριλίου 2020 συμφωνία ένταξης της 
τελευταίας στο πρόγραμμα ISA² της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ύψους 131 εκατ. ευρώ), το οποίο στηρίζει την 
ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων στη δημόσια διοίκηση και τον ιδιωτικό τομέα. Λόγω των εξαιρετικών 
περιστάσεων, η συμφωνία υπεγράφη από τον Ευρωπαίο Επίτροπο Προϋπολογισμού και Διοίκησης, κ. 
Johannes Hahn, και τον Υπουργό της Κοινωνίας της Πληροφορίας και Διοίκησης της Βόρειας Μακεδονίας, κ. 
Damjan Mancevski, σε τελετή ψηφιακής υπογραφής στο πλαίσιο τηλεδιάσκεψης. Βάσει της συμφωνίας, η 
Βόρεια Μακεδονία δύναται πλέον να ανταλλάσει ιδέες και να αναπτύσσει διασυνοριακές και διαλειτουργικές 
λύσεις πληροφορικής, νέα πρότυπα και τεχνολογίες, σε συνεργασία με άλλες χώρες. Σημειώνεται ότι, το εν 
λόγω πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για τα κράτη μέλη της ΕΕ, ωστόσο έγινε εξαίρεση για τη Βόρεια Μακεδονία 
ως υποψήφια προς ένταξη χώρα. Μετά την ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος, η Βόρεια Μακεδονία θα 
ενταχθεί στο νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ, «Ψηφιακή Ευρώπη», που αποσκοπεί στη ψηφιοποίηση 
των οικονομιών και των κοινωνιών μέσω της προώθησης, χρήσης και αξιοποίησης των βασικών ψηφιακών 
τεχνολογιών, όπως οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και τα εργαλεία αιχμής για την κυβερνοασφάλεια. 
Σύμφωνα με δηλώσεις του Ευρωπαίου Επίτροπου, κ. Hahn, μετά την επικύρωση της έναρξης των ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων της ΕΕ με τη Βόρεια Μακεδονία, η εν λόγω συνεργασία καταδεικνύει τους ολοένα 
στενότερους δεσμούς με τη χώρα στην πορεία της για ένταξη στην ΕΕ. 
 
 

5. Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος   
 
-Δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Πολιτικών Ερευνών στα Σκόπια σχετικά με την κρίση του κορωνοϊού 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πρόσφατης δημοσκόπησης που διενήργησε το Ινστιτούτο Πολιτικών Ερευνών 
στα Σκόπια για λογαριασμό της εκπομπής “DETEKTOR” του τ/σ “SITEL” από 18-21 Μαρτίου σε 
αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.116 ερωτηθέντων, το 38,8% των πολιτών, πέραν του φόβου να νοσήσει από 
κορωνοϊό, διακατέχεται πρωτίστως από φόβο για την οικονομική κρίση που θα ακολουθήσει. Το 15,3% των 
ερωτηθέντων εκφράζει φόβους για πιθανή κατάρρευση του συστήματος υγείας, το 10% για πιθανή έλλειψη 
τροφίμων και φαρμάκων, ενώ το 5,6% για την απώλεια της θέσης εργασίας του. Τα ευρήματα της εν λόγω 
δημοσκόπησης καταδεικνύουν επίσης ότι οι πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας αναμένουν βοήθεια από το ΝΑΤΟ 
και την ΕΕ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την κρίση του κορωνοϊού. Έτσι το 44,4% θεωρεί ότι η 
χώρα θα λάβει βοήθεια από το ΝΑΤΟ, ενώ το 27,1% ότι δεν πρόκειται να λάβει βοήθεια από τη Συμμαχία. 
Βοήθεια από την ΕΕ αναμένει το 43,15% των ερωτηθέντων, ενώ το 27,4% θεωρεί ότι η χώρα δεν πρόκειται να 
λάβει βοήθεια από την Ένωση. Επίσης, τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης κατέδειξαν ότι, συντριπτική 
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πλειοψηφία των ερωτηθέντων (82%) εμπιστεύεται τον Υπουργό Υγείας κ. Filipche, όσον αφορά στον τρόπο με 
τον οποίο χειρίζεται την κρίση του κορωνοϊού στη χώρα και μόνον το 11% των ερωτηθέντων απάντησε ότι δεν 
είναι ικανοποιημένο από το έργο του εν λόγω Υπουργού.  
 
-Η Κυβέρνηση εγκαινιάζει ιστοσελίδα για πληροφορίες COVID-19 
Η Κυβέρνηση εγκαινίασε μια καινούργια ιστοσελίδα (https://koronavirus.gov.mk/) με όλες τις επίσημες 
πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα, τις συστάσεις και τις ειδήσεις από τα αρμόδια όργανα για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας. "Οι πολίτες μπορούν να λάβουν όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις συμβουλές, τις συστάσεις 
και τις απαγορεύσεις, προκειμένου να αποτρέψουν την εξάπλωση του ιού, τις ιατρικές οδηγίες σε περίπτωση 
αισθήματος συμπτωμάτων, καθώς και τον τρόπο ψυχολογικής υποστήριξης σε περιόδους αυτοαπομόνωσης. Ο 
ιστότοπος περιλαμβάνει επίσης ένα τμήμα σχετικά με οικονομικά μέτρα για τη διάσωση θέσεων εργασίας στη 
χώρα ", ανέφερε η Κυβέρνηση σε δελτίο τύπου. Ο ιστότοπος διαθέτει επίσης μια εφαρμογή διαθέσιμη στο 
www.koronavirus.gov.mk/app αλλά και σε σελίδες Facebook, Twitter και Instagram. 
 
 

6. Εκδηλώσεις, εκθέσεις, επισκέψεις  
 
-Λόγω της πανδημίας COVID-19 και της ακύρωσης όλων των εκδηλώσεων στη Βόρεια Μακεδονία, το εν λόγω 
κεφάλαιο αντικαθίσταται με πληροφορίες ως προς τα μέτρα που έχει λάβει, μέχρι σήμερα, η Κυβέρνηση της 
χώρας, για τον περιορισμό της εξάπλωσης.   
 
  

COVID-19 : Μέτρα της Κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας  
για την αντιμέτωπη της εξάπλωσης του ιού 

 
 
Από 18.03.2020, η Βόρεια Μακεδονία κηρύχτηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για 30 ημέρες, από τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Stevo Pendarovski, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με πιο αποτελεσματικό 
τρόπο οι συνέπειες της πανδημίας COVID-19. Το καθεστώς αυτό θα παραταθεί εάν κριθεί απαραίτητο. 
 
● ΣΥΝΟΡΑ:  
 
-Από τις 16 Μαρτίου 2020, όλες οι συνοριακές δίοδοι έκλεισαν για αλλοδαπούς πολίτες στη Βόρεια 
Μακεδονία, εκτός από τα φορτηγά οχήματα, τους εκπροσώπους του διπλωματικού σώματος και άτομα με 
ειδική άδεια του Υπουργείου Εσωτερικών. Η εξαίρεση ισχύει και για αλλοδαπούς πολίτες με μόνιμη και 
μακροχρόνια διαμονή στο έδαφος της χώρας και τα μέλη των οικογενειών τους. 
 
-Το Υπουργείο Εσωτερικών είναι υποχρεωμένο να δώσει σε κάθε πρόσωπο που εξέρχεται από  τα σύνορα της 
Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας να υπογράψει μια προσωπική δήλωση, που το υποχρεώνει να μην 
επιστρέψει τους επόμενους τρεις μήνες στη χώρα. Εξαιρούνται: α. οι επαγγελματίες μεταφορείς 
εμπορευμάτων, που διέρχονται τα σύνορα σε καθημερινή βάση, για την εξυπηρέτηση του μεταφορικού έργου 
και για την ομαλή τροφοδοσία της χώρας σε προϊόντα, β. οι πολίτες που εξέρχονται από τα σύνορα της χώρας 
για λόγους υγείας/θεραπείας στο εξωτερικό.  
 
● ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ:  
 
-Από τις 16 Μαρτίου 2020, το αεροδρόμιο της Αχρίδας είναι κλειστό για την εναέρια κυκλοφορία.  
 
-Από τις 18 Μαρτίου 2020 το απόγευμα, ο Διεθνής Αερολιμένας των Σκοπίων είναι κλειστός για την εναέρια 
κυκλοφορία, ενώ διενεργούνται κατ΄ εξαίρεση κρατικές, στρατιωτικές, ιατρικές, ανθρωπιστικές και έκτακτες 
πτήσεις. 
 

https://koronavirus.gov.mk/
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● ΑΓΟΡΑ / ΕΜΠΟΡΙΟ 
 
- Κλειστά παραμένουν όλα τα καταστήματα σε εμπορικά κέντρα στο έδαφος της Δημοκρατίας της Βόρειας 
Μακεδονίας, εκτός από τα σούπερ μάρκετ, τα καταστήματα τροφίμων και τα φαρμακεία. Όλες οι άλλες νομικές 
οντότητες μπορούν να εργαστούν και να πραγματοποιήσουν πωλήσεις με εναλλακτικό τρόπο (ηλεκτρονικές και 
τηλεφωνικές παραγγελίες κ.λπ.) και να παραδώσουν τις παραγγελίες κατ΄ οίκον. 
 
-Τα καφενεία, τα μπαρ, τα κλαμπ, τα καζίνο και τα καταστήματα στοιχημάτων απαγορεύονται πλήρως. 
 
- Όλες οι εγκαταστάσεις εστίασης που προετοιμάζουν και πωλούν τρόφιμα μπορούν να εργαστούν χωρίς να 
δέχονται πελάτες και να προβαίνουν σε πώληση με εναλλακτικό τρόπο (ηλεκτρονικές και τηλεφωνικές 
παραγγελίες κλπ.), καθώς και να παραδίδουν τις παραγγελίες ή να επιτρέπουν την παραλαβή των 
παραγγελιών ξεχωριστά εκτός της τροφοδοσίας (σε περίπτερο, με μετρητή κ.λπ.). 
 
-Πάγωμα τιμών βασικών προϊόντων (όπως ψωμί, έλαια, γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά, αλεύρι, 
ζυμαρικά, φάρμακα και προϊόντα απολύμανσης) στις τιμές που είχαν την ημέρα κατά την οποία ο ΠΟΥ 
ανακοίνωσε ότι ο COVID-19 αποτελεί πανδημική ασθένεια. 
 
-Παρακολούθηση και αναφορά των διακυμάνσεων των τιμών, αξιολόγηση του αποθέματος σίτου και 
αλεύρων στη χώρα, έλεγχο των αποθηκών και των κέντρων διανομής, προς επιβεβαίωση ότι δεν υπάρχουν 
κρυφά αποθέματα βασικών προϊόντων, από την Επιθεώρηση αγοράς. 
 
● ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
 
-Απαγορεύεται, από 08.04.2020, η κυκλοφορία όλων των πολιτών σε όλη την επικράτεια κατά τη διάρκεια 
του Σαββατοκύριακου, ήτοι  από την Παρασκευή στις 16:00 έως τις 05:00 τη Δευτέρα. Τις καθημερινές 
(Δευτέρα έως Παρασκευή), η απαγόρευση της κυκλοφορίας ισχύει από τις 16:00 έως τις 05:00 την επόμενη 
μέρα. Τις καθημερινές (Δευτέρα έως Παρασκευή) τα άτομα ηλικίας άνω των 67 ετών επιτρέπεται να 
κυκλοφορούν μόνο μεταξύ 10.00 π.μ. και 12.00 μ., ενώ τα άτομα κάτω των 18 ετών μεταξύ 13.00 μ.μ. και 
15.00μ.μ. 
 
-Απαγορεύονται, από 08.04.2020, οι δημόσιες συναθροίσεις (σε πάρκα και άλλους ανοιχτούς δημόσιους 
χώρους) άνω των δύο (2) ατόμων, με εξαίρεση γονείς που συνοδεύουν ανήλικα τέκνα κάτω των 14 ετών, ενώ, 
προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός, όλα τα super market, φαρμακεία, τράπεζες και ταχυδρομεία 
υποχρεούνται να εξασφαλίσουν υπηρεσία, η οποία θα ελέγχει τον αριθμό των πολιτών που θα κάνουν 
ταυτόχρονα τις αγορές τους. 
 
-Η Κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τους Δήμους Debar και Centar Zhupa για διάρκεια 30 
ημερών και ανέπτυξε την αστυνομία τόσο στις διαδρομές εισόδου όσο και εξόδου, για να βεβαιωθεί ότι κανείς 
δεν εισέρχεται και εξέρχεται. 
 
● ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ / ΦΥΧΑΓΩΓΙΑ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
 
-Κινηματογράφοι, θέατρα, αίθουσες συναυλιών, αθλητικά κέντρα και γυμναστήρια και όλοι οι χώροι 
συγκεντρώσεων θα παραμείνουν κλειστοί μέχρι νεωτέρας.  
 
-Κλειστά όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. 
 
● ΕΡΓΑΣΙΑ 
 
-Η Κυβέρνηση έχει συστήσει σε όλους τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα να οργανώσουν τους 
υπαλλήλους τους για να εργαστούν από το σπίτι, σε οποιονδήποτε τομέα είναι δυνατόν, είτε να οργανώσουν 
εργασία σε βάρδιες για να αποφεύγεται ο συνωστισμός στους εργασιακούς χώρους. 
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-Τα άτομα υψηλού κινδύνου (έγκυοι, καρδιοπαθής, καρκινοπαθείς κ.α.) συστήνεται να παραμένουν σπίτι τους. 
 
-Η Κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα για την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων που θα πληγούν από τα 
μέτρα για την αντιμετώπιση ρης πανδημίας COVID-19 (πχ. άτοκα δάνεια, 50% επιδότηση εργασιακών 
εισφορών, μείωση των επιτοκίων υπερημερίας, μείωση βασικού επιτοκίου στο 1,75%  κλπ) 
  
● ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ  
 
-Στις 3 Απριλίου τρέχοντος, το Υπουργείο Οικονομίας της Βόρειας Μακεδονίας αποφάσισε, μετά από 
συνάντηση με εκπροσώπους της βιομηχανίας άλεσης και αρτοποιίας, την άρση της απαγόρευσης εξαγωγής 
αλεύρων, που θεσπίστηκε στις 17.03.2020 λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης.  
 
-Στις 20.3.2020, η Κυβέρνηση αποφάσισε να περιορίσει τις εξαγωγές σιταριού μέχρι το τέλος Απριλίου τ.ε.. 
Εάν είναι απαραίτητο, η περίοδος αυτή θα παραταθεί. Για να εξασφαλίσουν επαρκείς ποσότητες αλεύρου, η 
Βόρεια Μακεδονία δεν θα πραγματοποιεί εξαγωγές προς τη γειτονική Σερβία για ένα μήνα. 
 
- Κατάργηση των τελωνειακών τελών κατά την εισαγωγή βασικών προϊόντων στην αγορά της ΒΜ (όπως 
προϊόντα σίτου, ηλιέλαιο, ζάχαρη, προϊόντα υγιεινής, μάσκες, ιατρικές στολές κ.λπ.) 
 
-Απαγόρευση εξαγωγών ιατρικού υγειονομικού εξοπλισμού  
 
● ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
 
-Από 17.03.2020  καθιερώνεται ειδική άδεια για επαγγελματίες οδηγούς προκειμένου να διέλθουν τα 
σύνορα της χώρας και ειδικό πρωτόκολλο διαδικασιών κατά την μεταφορά. Τα εν λόγω μέτρα επιβάλλονται 
σε όλους όσους συμμετέχουν στην αλυσίδα προμήθειας αγαθών προς τους τελικούς χρήστες, τόσο στις 
εσωτερικές, όσο και στις διεθνείς μεταφορές εμπορευμάτων, καθώς και κατά τη φόρτωσή / εκφόρτωσή τους. 
 
 
Η Προϊσταμένη 
 
 
Παγώνα Λάρδα 
Σύμβουλος ΟΕΥ Α’ 
 

 

 


