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Έγκριση αναθεωρημένου προϋπολογισμού από Βουλή πΓΔΜ
Η Βουλή της πΓΔΜ ενέκρινε στις 6 τ.μ., με 61 ψήφους υπέρ και δύο κατά, τον
αναθεωρημένο προϋπολογισμό για το 2017, σχέδιο του οποίου είχε καταθέσει η
κυβέρνηση στις 2 τ.μ.. Οι βουλευτές της αντιπολίτευσης (‘VMRO-DPMNE’), οι
οποίοι συμμετείχαν στη σχετική πενθήμερη συζήτηση, απείχαν από την
ψηφοφορία, σημειώνοντας ότι καμία από τις τροπολογίες που πρότειναν, δεν
έγινε δεκτή.
Ο Υπουργός Οικονομικών, D. Tevdovski σημείωσε ότι ο αναθεωρηθείς
προϋπολογισμός στοχεύει στη μεταφορά κονδυλίων από μη παραγωγικές
δαπάνες στη στήριξη της απασχόλησης και της εγχώριας επιχειρηματικότητας.
Τόνισε, δε, ότι για πρώτη φορά οι μεγαλύτερες περικοπές - ανερχόμενες στο
ποσό των 420 εκ. δηναρίων (περίπου 6,8 εκ. ευρώ) - πραγματοποιήθηκαν από
το Γραφείο του Πρωθυπουργού.

Βασικοί οικονομικοί δείκτες πΓΔΜ το πρώτο τρίμηνο 2017
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της
πΓΔΜ, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017, ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας
της χώρας ήταν μηδενικός, από 2,4% του ΑΕΠ, το προηγούμενο τρίμηνο και το
αντίστοιχο τρίμηνο του 2016.
Το έλλειμμα του δημοσιονομικού ισοζυγίου περιορίσθηκε στο -0,6% του ΑΕΠ
από -1,1%, το προηγούμενο τρίμηνο και -0,9%, το αντίστοιχο τρίμηνο του
2016.
Πτωτικά κινήθηκε και η ανεργία, η οποία περιορίσθηκε στο 22,9%, από 23,1%
το προηγούμενο τρίμηνο και 24,5%, το πρώτο τρίμηνο του 2016.
Όσον αφορά στον ιδιωτικό δανεισμό, παρουσίασε μηδενική αύξηση, από 1% το
προηγούμενο τρίμηνο και 8,4%, το πρώτο τρίμηνο του 2016.
Πτωτικά κινήθηκαν, τέλος, οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, η αξία των οποίων
ανήλθε σε 108,2 εκ. ευρώ (ήτοι 4,6% του ΑΕΠ), από 141 εκ. ευρώ (5,4% του
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ΑΕΠ), το προηγούμενο τρίμηνο και 132,7 εκ. ευρώ (5,8% του ΑΕΠ), το πρώτο
τρίμηνο του 2016.

Διατήρηση επιτοκίου αναφοράς από Κεντρική Τράπεζα πΓΔΜ
στο 3,25% - Βελτίωση οικονομικών δεικτών
το δεύτερο τρίμηνο 2017
Η Νομισματική Επιτροπή της Κεντρικής Τράπεζας της πΓΔΜ αποφάσισε στις
9 τ.μ. τη διατήρηση του επιτοκίου αναφοράς στο 3,25%, λαμβάνοντας υπ’ όψιν
την τάση βελτίωσης των οικονομικών δεικτών, το δεύτερο τρίμηνο του 2017.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστημα,
σημειώθηκε βελτίωση στον δείκτη βιομηχανικής παραγωγής και επιβράδυνση
του ρυθμού μείωσης της κατασκευαστικής δραστηριότητας. Οι καταθέσεις στο
τραπεζικό σύστημα της χώρας αυξήθηκαν κατά 0,8%, τον Ιούνιο τ.έ., κυρίως
λόγω της αύξησης των καταθέσεων των νοικοκυριών. Η χορήγηση δανείων
κατέγραψε άνοδο, τον ίδιο μήνα, κατά 5,8%, ενώ συνολικά, το δεύτερο τρίμηνο,
αυξήθηκε κατά 4,4%, από μηδενική αύξηση, το πρώτο τρίμηνο τ.έ..
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, η οικονομία της πΓΔΜ παρουσιάζει τάση
ανάκαμψης, μετά από μία περίοδο σαφούς επιδείνωσης των οικονομικών
δεικτών, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017. Εάν, πάντως, ληφθεί υπ’ όψιν ότι, το
πρώτο τρίμηνο τ.έ., κατεγράφη μηδενικός ρυθμός ανάπτυξης, τίθεται το
ερώτημα κατά πόσον η πρόβλεψη για ανάπτυξη της τάξης του 2,5% του ΑΕΠ
δύναται να επιβεβαιωθεί.

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας πΓΔΜ – Βουλγαρίας στον
τομέα του φυσικού αερίου (Σκόπια, 01.08.2017)
Ο Υπουργός Οικονομίας της πΓΔΜ, K. Bekteshi (αρμόδιος για θέματα
ενέργειας) και η Υπουργός Ενέργειας της Βουλγαρίας, T. Petkova υπέγραψαν
την 1η τ.μ., στα Σκόπια, στο πλαίσιο της εδώ επίσημης επίσκεψης βουλγαρικής
αντιπροσωπείας υπό τον Βούλγαρο Πρωθυπουργό, Β. Borisov, Μνημόνιο
Συνεργασίας στον τομέα του φυσικού αερίου.
Το υπογραφέν Μνημόνιο προβλέπει, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου
Οικονομίας της πΓΔΜ, την έναρξη διμερούς στρατηγικής εταιρικής
συνεργασίας στον τομέα του φυσικού αερίου και ειδικότερα, τη διερεύνηση των
δυνατοτήτων κατασκευής νέας σύνδεσης των συστημάτων φυσικού αερίου των
δύο χωρών. Για τον σκοπό αυτό, προβλέπεται η σύσταση κοινής ομάδας
εργασίας, η οποία, σε χρονικό διάστημα έξι μηνών από τη θέση σε ισχύ του
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Μνημονίου, θα εκπονήσει μελέτη σχετικά με τα τεχνικά, νομικά, εμπορικά,
οικονομικά, χρηματοδοτικά και ρυθμιστικά θέματα που αφορούν στην
υλοποίηση του εν λόγω έργου.

Υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης πΓΔΜ – Βουλγαρίας για τη
σιδηροδρομική σύνδεση των δύο χωρών (Σκόπια, 01.08.2017)
Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών της πΓΔΜ, G. Sugareski και o
Υπουργός Μεταφορών, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών της
Βουλγαρίας, I. Moskovski υπέγραψαν την 1η τ.μ., στα Σκόπια, στο πλαίσιο της
εδώ επίσημης επίσκεψης βουλγαρικής αντιπροσωπείας υπό τον Βούλγαρο
Πρωθυπουργό, Β. Borisov, Μνημόνιο Κατανόησης για τη σιδηροδρομική
σύνδεση πΓΔΜ – Βουλγαρίας.
Με το εν λόγω Μνημόνιο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ολοκληρώσουν την
κατασκευή των σιδηροδρομικών υποδομών τους μέχρι τα μεταξύ τους σύνορα.
Στο πλαίσιο της διμερούς συνάντησης, οι δύο Υπουργοί συζήτησαν, επίσης,
σχετικά με την ανάληψη δράσεων για τη βελτίωση των υποδομών και των
μεταφορών κατά μήκος του Πανευρωπαϊκού Διαδρόμου VIII.
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