
___________________________________________________________________________ 
Σελίδα 1 από 1 

 

 

 

 
 
 

        
                                                                               
                                                                         

  
 
 
 
                                            
                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

ΣΚΟΠΙΑ 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

 

          Σκόπια, 1 Ιουνίου 2017 

   

 
  

 

 
  

 
 

 

   

ΘΕΜΑ:  Παρουσίαση εαρινών μακροοικονομικών προβλέψεων Κεντρικής Τράπεζας πΓΔΜ: 

αναθεώρηση επί τα χείρω των φθινοπωρινών προβλέψεων για το ρυθμό ανάπτυξης 

το 2017 και το 2018  
 

 

         -Η Κεντρική Τράπεζα της πΓΔΜ αναθεώρησε επί τα χείρω τις φθινοπωρινές της 

προβλέψεις για τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας το 2017 και το 2018. 

Συγκεκριμένα, το 2017, το ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,5%, κατά μία ποσοστιαία μονάδα 

λιγότερο από την προηγούμενη πρόβλεψη (3,5%), ενώ το 2018 προβλέπεται ανάπτυξη της τάξης 

του 3,2%, μισή ποσοστιαία μονάδα λιγότερο από τη φθινοπωρινή πρόβλεψη.  

 

    -Κινητήριος μοχλός της ανάπτυξης, το 2017 και το 2018, εκτιμάται ότι θα είναι οι 

εξαγωγές. Η Κεντρική Τράπεζα υπολογίζει, μάλιστα, ότι ο ρυθμός αύξησής τους θα είναι αισθητά 

υψηλότερος από αυτόν των φθινοπωρινών προβλέψεων, ανερχόμενος σε 7,6% (από 3,9% στην 

προηγούμενη πρόβλεψη) το τρέχον έτος και σε 8,1% (από 4% στην προηγούμενη πρόβλεψη), το 

επόμενο. Θετικότερες είναι, επίσης, οι εαρινές προβλέψεις για ιδιωτική και δημόσια κατανάλωση. 

Η πρώτη αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,3%, το 2017 (από 0,8% στις φθινοπωρινές προβλέψεις) και 

2,4%, το 2018 (από 3% στις φθινοπωρινές προβλέψεις), ενώ η αύξηση της δεύτερης τοποθετείται 

στο 2,4%, το 2017 (από 2% στις φθινοπωρινές προβλέψεις) και στο 1,2%, το 2018 (από -0,2% στις 

φθινοπωρινές προβλέψεις).  

 

    -Επί τα χείρω αναθεωρήθηκαν οι προβλέψεις για το 2017 ως προς την αύξηση των 

καταθέσεων (από 7,5% σε 4,2%) και του ιδιωτικού δανεισμού (από 6,4% σε 5,6%).    

 

                -Όσον αφορά στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, το έλλειμμα αναμένεται να κινηθεί 

πτωτικά την επόμενη διετία, περιοριζόμενο στο -2,4% του ΑΕΠ, το 2017 και στο -2,2%, το 2018 

(από -3,1% το 2016). Αντιθέτως, ανοδικά προβλέπεται να κινείται το εξωτερικό χρέος, το οποίο 

διαμορφώνεται, το 2017, στο 75,7% του ΑΕΠ και το 2018, στο 75,3% (από 73,5% το 2016). 

Ειδικότερα, το εξωτερικό δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο 35,6% του ΑΕΠ, το 2017 και 

στο 35,2%, το 2018 (από 34,9% το 2016), ενώ το εξωτερικό ιδιωτικό χρέος τοποθετείται στο 40,1% 

του ΑΕΠ και 40,2%, αντιστοίχως (από 38,6% το 2016).    
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