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Αύξηση εξωτερικού χρέους πΓΔΜ το πρώτο τρίμηνο 2017 

Το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος της πΓΔΜ ανήλθε στις 31.03.2017, σύμφωνα 

με την  Κεντρική Τράπεζα της χώρας, στα 7.781 εκ. ευρώ, ήτοι 75,7% του 

ΑΕΠ. Κατέγραψε, δε, αύξηση της τάξης του 7,3% σε σχέση με την ίδια περίοδο 

πέρυσι.   
 

Το εξωτερικό ιδιωτικό χρέος ανήλθε σε 3.961 εκ. ευρώ (από 3.807 εκ. ευρώ 

στις 31.12.2016), ήτοι 38,6% του ΑΕΠ. Το εξωτερικό δημόσιο χρέος αυξήθηκε 

σε 3.819,8 εκ. ευρώ (από 3.445,5 εκ. ευρώ στις 31.12.2016), ήτοι 37,2% του 

ΑΕΠ. 

 

 Δομή του εξωτερικού δημοσίου χρέους της πΓΔΜ 

το πρώτο τρίμηνο 2017 (εκ. ευρώ) 

  

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα πΓΔΜ – επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων 

 

 

Το μακροπρόθεσμο χρέος ανήλθε σε 5.730,8 εκ. ευρώ (από 5.657,6 εκ. ευρώ 

στις 31.12.2016), ενώ το βραχυπρόθεσμο άγγιξε τα 2.050 εκ. ευρώ (από 1.595,5 

εκ. ευρώ στις 31.12.2016).    
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Στοιχεία για το δημόσιο χρέος της πΓΔΜ – δανεισμός ύψους        

27 εκ. ευρώ από εγχώρια αγορά 

Το δημόσιο χρέος της πΓΔΜ βαίνει σταθερά αυξανόμενο τόσο σε απόλυτους 

αριθμούς, όσο και ως ποσοστό του ΑΕΠ. Το 2016 ανήλθε, σύμφωνα με τα 

επίσημα στατιστικά στοιχεία, στο 47,8% του ΑΕΠ (4.711,4 εκ. ευρώ), από 

46,7% (4.227,2 εκ ευρώ), το 2015.  
 

Εξέλιξη δημοσίου χρέους πΓΔΜ 2008-2016: 
 

 
 

 

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών πΓΔΜ – επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων  
 
 

Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών της πΓΔΜ, D. Tevdovski, η κυβέρνηση 

σχεδιάζει να στραφεί περισσότερο προς την εγχώρια αγορά, καθώς τα επιτόκια 

είναι σαφώς χαμηλότερα από τη διεθνή, παρά το γεγονός ότι η τελευταία έχει 

αρχίσει να εκπέμπει θετικά μηνύματα για την οικονομία της πΓΔΜ (μείωση 

απόδοσης ομολόγων χώρας).  
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Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση προέβη στις 4 τ.μ. σε δανεισμό ύψους 27 εκ. 

ευρώ από την εγχώρια αγορά, προκειμένου να καλύψει δανειακές υποχρεώσεις 

της χώρας. 

 

Αύξηση βιομηχανικής παραγωγής πΓΔΜ τον Μάιο 2017 

Ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής κατέγραψε, τον Μάιο τ.έ., αύξηση της 

τάξης του 9,2% σε σχέση με τον Μάιο του 2016. Η μεγαλύτερη αύξηση σε 

σχέση με πέρυσι σημειώθηκε στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού 

αερίου, ατμού και κλιματισμού (13,8%), ενώ έπονται ο μεταποιητικός τομέας με 

αύξηση 8,8% και τα λατομεία και ορυχεία με 7,7%. 
 

Σε επίπεδο ευρύτερων ομαδοποιήσεων της βιομηχανικής παραγωγής, ο τομέας 

της ενέργειας κατέγραψε, τον Μάιο τ.έ., αύξηση 18,1% σε σχέση με πέρυσι, τα 

ενδιάμεσα αγαθά 6,8%, τα κεφαλαιουχικά αγαθά 23,5%, τα διαρκή 

καταναλωτικά αγαθά 4,9% και τα καταναλωτικά αγαθά ταχείας κατανάλωσης 

1,6%.  
 

Η αντιστροφή της αρνητικής τάσης των προηγούμενων μηνών αποτυπώνεται και 

στη βιομηχανική παραγωγή του πρώτου πενταμήνου, με τον σχετικό δείκτη να 

καταγράφει αύξηση κατά 0,6% (σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι) 

από πτώση 1,5% το πρώτο τρίμηνο 2017 (σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 

πέρυσι).      

 

Στοιχεία για την αγορά εργασίας στην πΓΔΜ 

Το 2016, η ανεργία στην πΓΔΜ συνέχισε την πτωτική πορεία των τελευταίων 

ετών, καθώς διαμορφώθηκε στο 23,7% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της 

χώρας από 26,1%, το 2015 και 28%, το 2014. Ο συνολικός αριθμός των 

ανέργων περιορίσθηκε σε 225.049 (από 248.933 το 2015), σε σύνολο 948.599 

ατόμων που αποτελούν το ενεργό εργατικό δυναμικό της χώρας (από 954.924 το 

2015).  
 

Η ανεργία καταγράφει συνεχή πτώση τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, το 

2012 ήταν στο επίπεδο του 30,6%, μειωμένη κατά 0,8 ποσοστιαίες μονάδες σε 

σύγκριση με το έτος 2011. Το 2013 η ανεργία είχε μειωθεί στο 29%, πέφτοντας 

για πρώτη φορά, μετά το 1994, κάτω από το όριο του 30% (η χειρότερη χρονιά 

για την ανεργία ήταν το 2005, όταν έφτασε το 37,3%). 
 

Από το συνολικό εργατικό δυναμικό, το 2016, το 61,3% ήταν άντρες και το 

38,7% γυναίκες, ενώ στους ανέργους το ποσοστό των αντρών ήταν 62,9% και 

των γυναικών 37,1%. Στην ηλικιακή ομάδα 15-24 αναλογεί το 18,4% των 

εγγεγραμμένων ανέργων, στην ηλικιακή ομάδα 25-49 το 63,8% και στην 

ηλικιακή ομάδα 50-64 το 17,8%.  
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Στο μορφωτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναλογεί το 55,5% των 

εγγεγραμμένων ανέργων, στο υποχρεωτικής εκπαίδευσης το 24,5% και στο 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 19,1%. Ποσοστό 0,9% των ανέργων δεν έχει λάβει 

καθόλου εκπαίδευση. 
 

Από τους συνολικά 723.550 εργαζομένους στη χώρα, το 19% απασχολείται στο 

τομέα της μεταποίησης, το 16,6% στους τομείς της γεωργίας, υλοτομίας και 

αλιείας, το 14,4% στους τομείς του λιανικού και χονδρικού εμπορίου, το 7,2% 

στον κλάδο των κατασκευών, το 5,9% στο τομέα της εκπαίδευσης και το 36,9% 

σε άλλους κλάδους της οικονομίας. Στον ευρύτερο δημόσιο τομέα της χώρας 

εργάζονται 53.969 άτομα που αποτελούν το 7,5% του συνόλου των 

εργαζομένων. 
 

Ο μέσος μηνιαίος καθαρός μισθός στην πΓΔΜ διαμορφώθηκε, το 2016, στα 364 

ευρώ από 357 ευρώ, το 2015. 

 

Πρόταση κυβέρνησης πΓΔΜ για αύξηση βασικού μισθού 

Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών της πΓΔΜ, D. Tevdovski, η 

κυβέρνηση της χώρας προτείνει την αύξηση του βασικού μισθού στα 12.000 

δηνάρια (περί τα 200 ευρώ) από τα 10.000 δηνάρια (περί τα 165 ευρώ), από τον 

Σεπτέμβριο τ.έ.. Η κυβέρνηση προτίθεται, εφόσον συμφωνήσουν οι εργοδότες, 

να επιδοτήσει μέρος της αύξησης του μισθού για ένα χρόνο. 

 
 

 


