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1. Επιχειρηματική δραστηριότητα  

1.1 Ενέργεια και Ορυκτά 

-Επενδύσεις στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας στη Βόρεια Μακεδονία 
Σύμφωνα με εδώ Τύπο, η εταιρεία ‘MEPSO’, ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
της Βόρειας Μακεδονίας, έχει υπογράψει συμφωνίες για δύο έργα συνολικής αξίας 35 εκατ. ευρώ με τις 
εταιρείες Energoinvest, Koncar Elektroindustrija, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και της Κροατίας αντίστοιχα. Η 
Energoinvest πρόκειται να κατασκευάσει τη γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας τάσης 400 kV που θα 
συνδέει τη Βόρεια Μακεδονία με την Αλβανία, ενώ η Koncar έχει αναλάβει την κατασκευή υποσταθμού τάσης 
400 kV /110 kV κοντά στην πόλη της Αχρίδας. Η σύμβαση περιλαμβάνει επίσης τον εξοπλισμό της γραμμής 
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας τάσης 400 kV του υποσταθμού στο Μοναστήρι (Bitola). Αμφότερα τα έργα 
έχουν την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).  
 
-Ενέργεια, Δεκέμβριος 2019 - προκαταρκτικά στοιχεία (Ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο, άνθρακας και 
πετρελαϊκά προϊόντα)  
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, τον Δεκέμβριο του 2019, η συνολική 
κατανάλωση ανά είδος ενεργειακών πρώτων υλών στη Βόρεια Μακεδονία ήταν: 798.920 ΜWh ηλεκτρικής 
ενέργειας, 32.380 εκατ. nm3 φυσικού αερίου, 593.973 τόνοι άνθρακα και 95.489 τόνοι προϊόντων πετρελαίου. 
Η ακαθάριστη εθνική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συμμετείχε με 66,1% στην ακαθάριστη εθνική 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ το 97,3% της συνολικής εθνικής κατανάλωσης άνθρακα 
χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 
 

-Το εργοστάσιο REK Bitola θα συνεχίσει να παράγει ηλεκτρική ενέργεια από άνθρακα τα επόμενα 20 
χρόνια 
Το εργοστάσιο θερμοηλεκτρικής ενέργειας REK Bitola θα συνεχίσει να παράγει ηλεκτρική ενέργεια από 
άνθρακα για τα επόμενα 20 χρόνια, παρά την προειδοποίηση της Ενεργειακής Κοινότητας ότι θα πρέπει να 
μειωθεί η χρήση αυτού του πόρου. Ωστόσο, η εταιρεία εξηγεί ότι επενδύει, επίσης, στην παραγωγή ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές. Το REK Bitola συμβάλλει με 15-20% στη ρύπανση της Bitola. 
 
-Η Βόρεια Μακεδονία γίνεται το πρώτο συμβαλλόμενο μέρος για τη μετατροπή ανθρακωρυχείων σε 
ηλιακά πάρκα 
Στο πλαίσιο των προσπαθειών της για την ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την 
καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η Βόρεια Μακεδονία ξεκίνησε την υλοποίηση των σχεδίων της 
για την κατασκευή ηλιακών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων στην κορυφή ενός ορυχείου άνθρακα στο Oslomej 
του Kicevo. Στις 11 Φεβρουαρίου 2020, η Κυβέρνηση προχώρησε σε δημόσιο διαγωνισμό για την κατασκευή 
δύο φωτοβολταϊκών μονάδων συνολικής ισχύος μέχρι 100 MW. Η δημόσια πρόσκληση διαρκεί μέχρι τις 8 
Μαΐου 2020 και οι δαπάνες υπολογίζονται σε έως και 80 εκατ. ευρώ, οι οποίες θα καλυφθούν συνολικά από 
τον επενδυτή. Η σύμβαση θα υπογραφεί για 35 χρόνια, μετά την οποία η κυριότητα θα μεταφερθεί σε δημόσιο 
εταίρο. Σύμφωνα με την τεκμηρίωση του διαγωνισμού, βασικό κριτήριο επιλογής του αναδόχου είναι η 
προσφορά υψηλότερου ποσοστού εισοδήματος από την ηλεκτρική ενέργεια που θα πωλείται στην ελεύθερη 
αγορά. Ως σημείο αναφοράς για μια ελεύθερη αγορά ορίζεται η τιμή στα περιφερειακά χρηματιστήρια HUPEX 
και OPCOM.  
 
-Υποβολή προτάσεων για παραχώρηση Υ/Η Μονάδας ισχύος 333 MW στο Čebren  
Η Κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας ξεκίνησε διαδικασία για την παραχώρηση κατασκευής υδροηλεκτρικής 
μονάδας (HPP) στο Čebren, στον ποταμό Crna και τη λειτουργία υφιστάμενης υδροηλεκτρικής μονάδος στο 
Tikveš. Η ενδεικτική ισχύς της HPP Čebren είναι 333 μεγαβάτ (MW), ενώ η επένδυση υπολογίζεται σε 570 
εκατ. ευρώ. Για την κατασκευή του έργου επιδιώκεται σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ). 
Σύμφωνα με δηλώσεις του Πρωθυπουργού κ. Oliver Spasovski, επτά ξένες εταιρείες έχουν ήδη ζητήσει 
τεκμηρίωση προεπιλογής. Το έργο συνίσταται στη χορήγηση των ακόλουθων: παραχώρηση για τη χρήση 
νερού για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αποκλειστικό δικαίωμα σχεδιασμού, κατασκευής, λειτουργίας 
και συντήρησης της HPP Čebren και του Φράγματος «Dam Orlov Kamen» με τη δυνατότητα εγκατάστασης 
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υδροηλεκτρικής μονάδας και αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης και συντήρησης της μονάδας HPP Tikveš, 
με εγκατεστημένη ισχύ 116 MW, τρεις μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας της HPP Čebren.  
 
-Εξελίξεις στην κατασκευή του εθνικού δικτύου διανομής φυσικού αερίου της Βόρειας Μακεδονίας, στο 
πλαίσιο διασύνδεσής του με τον αγωγό από την Ελλάδα 
Ο Διευθυντής των Εθνικών Ενεργειακών Πόρων (National Energy Resources/NER), κ. Bajram Rexhepi, 
ανακοίνωσε πρόσφατα ότι ο σχεδιασμός του εθνικού δικτύου διανομής φυσικού αερίου της χώρας βρίσκεται 
στην τελική φάση και προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως τα μέσα του τρέχοντος έτους. Μάλιστα, στις 13.2.2020 
δημοσιεύθηκε ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης για τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) για 
τη χρηματοδότηση, τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη διαχείριση, τη συντήρηση και την ανάπτυξη του 
συστήματος διανομής φυσικού αερίου στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, κατά την πρώτη φάση του 
ανταγωνιστικού διαλόγου. Η προθεσμία υποβολής προσφορών είναι στις 9.6.2020. Για περισσότερες 
πληροφορίες βλ.: http://economy.gov.mk/Upload/Documents/Oglas%20-%20TD_distribucija%20en.pdf.  

Κατά τον κ. Rexhepi, η κατασκευή και ανάπτυξη του δικτύου διανομής αποτελεί έργο ζωτικής σημασίας για να 
φθάσει το φυσικό αέριο τους τελικούς καταναλωτές και στα νοικοκυριά. Επισήμανε ότι, ο ανάδοχος θα 
χρειαστεί κάποιο χρόνο για να σχεδιάσει και να λάβει την έγκριση οικοδόμησης από τους Δήμους, ενώ 
εξέφρασε αισιοδοξία για έναρξη της κατασκευής του δικτύου διανομής μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, 
εκτιμώντας ότι τότε θα γίνουν και οι πρώτες συνδέσεις. Ειδικότερα, τα τμήματα Νεγκοτίνο - Μοναστήρι (Bitola) 
και Σκόπια - Γκόστιβαρ αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τα μέσα του τρέχοντος έτους και να αρχίσουν να 
λειτουργούν μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Η γραμμή διασύνδεσης Νεγκοτίνο - Γευγελή βρίσκεται στη 
φάση προετοιμασίας της μελέτης εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και του σχεδιασμού υποδομών. Η 
κατασκευή αυτής της διασύνδεσης αναμένεται να ξεκινήσει μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και θα 
χρηματοδοτηθεί από το Επενδυτικό Πλαίσιο για τα Δυτικά Βαλκάνια (WBIF) και με δάνειο από την ΕΤΕπ (ΕΙΒ). 
Η κατασκευή εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2022.  
 
-Πιστωτική γραμμή της EBRD ύψους 2 εκατ. ευρώ για έργα ενεργειακής απόδοσης κτηρίων  
Η EBRD θα διαθέσει 2 εκατ. ευρώ για επενδύσεις σε φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες υψηλής 
απόδοσης που προορίζονται για ιδιόκτητα κτίρια και συγκροτήματα διαμερισμάτων στη χώρα. Τα χρήματα θα 
διατεθούν μέσω της Τράπεζας Sparkasse και προορίζονται για άτομα που επενδύουν σε τεχνολογίες, υλικά και 
λύσεις που αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης. Η χρηματοδότηση της EBRD θα 
πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του μηχανισμού χρηματοδότησης της πράσινης οικονομίας (GEFF). Σύμφωνα 
με δηλώσεις της EBRD, τα κτίρια στη Βόρεια Μακεδονία χρειάζονται επειγόντως ανακαίνιση και εγκατάσταση 
μόνωσης, η οποία αναμένεται να μειώσει το κόστος και να βελτιώσει την άνεση διαβίωσης. Πρόκειται για μια 
πιστωτική γραμμή που εκτελείται στο πλαίσιο του GEFF μέσω της Sparkasse Bank στη Βόρεια Μακεδονία, 
ανταποκρινόμενη στην ταχέως αναπτυσσόμενη ζήτηση σε αυτό το χρηματοοικονομικό προϊόν. Επιπλέον, η 
EBRD ενέκρινε 3 εκατ. ευρώ από την πιστωτική γραμμή για στεγαστικά δάνεια της Sparkasse Bank για τις 
διάφορες ανάγκες των νοικοκυριών. Αυτή είναι η δεύτερη υπογεγραμμένη πιστωτική γραμμή της EBRD για 
αυτήν την τράπεζα. Η πρώτη υπογράφηκε το 2017 και εκταμιεύθηκε πλήρως στην τοπική αγορά. Η 
χρηματοδότηση των στεγαστικών δανείων σε συνδυασμό με την πιστωτική γραμμή, κάνει τα νοικοκυριά πιο 
ενεργειακά αποδοτικά, σύμφωνα με την EBRD, και συμβάλει στην επέκταση των δανείων για τον οικιακό 
τομέα. Το GEFF στη Βόρεια Μακεδονία αποτελεί μέρος του Προγράμματος για τα Δυτικά Βαλκάνια. Συνολικά, 
ανέρχεται σε 85 εκατ. ευρώ και εγκρίθηκε το 2017 ως κοινή πρωτοβουλία της ΕΕ, του Ομοσπονδιακού 
Υπουργείου Οικονομικών της Αυστρίας και των χωρών που επωφελούνται από το επενδυτικό πλαίσιο των 
Δυτικών Βαλκανίων. Η EBRD έχει έως τώρα επενδύσει πάνω από 2 δισ. ευρώ σε 129 έργα στη Βόρεια 
Μακεδονία και η επένδυση στην πράσινη ενέργεια αποτελεί προτεραιότητά της. 

1.2 Κατασκευές, δομικά υλικά και Real Estate 

-Έκδοση οικοδομικών αδειών (Δεκέμβριος 2019) 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, εκδόθηκαν συνολικά 286 άδειες οικοδομής τον 
Δεκέμβριο του 2019, σημειώνοντας μείωση 2,1% από τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Σύμφωνα 
με τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, η αναμενόμενη συνολική αξία των κατασκευών ήταν 23.460.995 χιλιάδες 
δηνάρια (84,2 εκατ. δολ. ΗΠΑ / 76.3 εκατ. ευρώ), ήτοι ετήσια μείωση 59,4%. Από το σύνολο των εκδοθέντων 
οικοδομικών αδειών, 130 (45,4%) εκδόθηκαν για νέα κτίρια, 56 (19,6%) για έργα πολιτικού μηχανικού και 100 

http://economy.gov.mk/Upload/Documents/Oglas%20-%20TD_distribucija%20en.pdf
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(35,0%) για ανακατασκευές. Από το σύνολο των 286 αδειών, 151 (52,8%) εκδόθηκαν σε ιδιώτες και 135 
(47,2%) σε επιχειρήσεις. Κατά την περίοδο αναφοράς, σχεδιάζονται 423 κατοικίες για κατασκευή, συνολικής 
ωφέλιμης επιφάνειας 32.307 τ.μ. (1 ευρώ = 61 δηνάρια περίπου). 
 
-Αναβάθμιση περιφερικών οδών της Βόρειας Μακεδονίας με χρηματοδότηση της EBRD 
H Δημόσια επιχείρηση της Βόρειας Μακεδονίας για τους κρατικούς δρόμους (PESR) ανακοίνωσε προσκλήσεις 
για την ανακατασκευή δύο περιφερειακών οδικών τμημάτων. Οι προσφορές πρέπει να παραδοθούν έως τις 24 
Απριλίου 2020 και οι εργασίες κατασκευής θα χρηματοδοτηθούν με δάνειο της EBRD, σύμφωνα με σχετική 
ανακοίνωση της Τράπεζας. Το έργο αποτελεί μέρος προγράμματος χρηματοδότησης 181 εκατ. ευρώ (ή 201,7 
εκατ. δολαρίων) από την EBRD για την κατασκευή, ανακατασκευή ή αποκατάσταση εθνικών και 
περιφερειακών οδικών τμημάτων στη Βόρεια Μακεδονία. Το έργο προβλέπει την αποκατάσταση 2 lots - 6,91 
χλμ. της Περιφερειακής οδού Uzem - Toranica και 12,1 χλμ. της Περιφερειακής οδού Kamenica - Sasa. Οι 
προσφορές για τη σύναψη συμβάσεων είναι ανοικτές σε επιχειρήσεις από οποιαδήποτε χώρα και δύναται να 
αφορούν σε ένα ή περισσότερα lots. 

1.3 Τραπεζικός Τομέας & Χρηματιστηριακή αγορά 

-Στοιχεία για τις δανειοδοτήσεις των Τραπεζών στη Βόρεια Μακεδονία 
Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της Βόρειας Μακεδονίας τα δάνεια τον Ιανουάριο του 2020 παρέμειναν τα 
ίδια σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2019, ενώ αυξήθηκαν κατά 6,8% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα πέρυσι. Οι 
καταθέσεις μειώθηκαν κατά 1,0% σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2019 και αυξήθηκαν κατά 9,3% από τον 
Ιανουάριο του 2019. 
 
-Έρευνα: Πάνω από το 40% των πολιτών της Βόρειας Μακεδονίας έχουν λάβει δάνειο  
Σύμφωνα με την έρευνα "Detector" του Ινστιτούτου Πολιτικών Ερευνών των Σκοπίων, πάνω από 40% των 
πολιτών της Βόρειας Μακεδονίας έχουν λάβει δάνειο. Ειδικότερα, σύμφωνα με  δημοσκόπηση που διεξήχθη 
από τις 28-31 Ιανουαρίου τ.ε. σε δείγμα 1.083 ατόμων, το 45,3% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι δεν μπορούν 
να περάσουν ένα μήνα χωρίς χρέος, ενώ το 51,7% δήλωσαν ότι δεν έχουν χρέη. Σύμφωνα με την έρευνα, το 
56,8% των πολιτών έχουν λάβει καταναλωτικά δάνεια, το 25,2% δάνεια ακινήτων, το 9,1% δάνεια αυτοκινήτων, 
και το 7% των πολιτών χρησιμοποιούν τα λεγόμενα "Quick Cash" δάνεια. Το 52,3% των ερωτηθέντων 
πιστεύουν ότι στη Βόρεια Μακεδονία είναι πολύ εύκολο να λάβει κάποιος δάνειο, ενώ το 22,2% υποστηρίζει το 
αντίθετο. Το 42% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι οι όροι δανεισμού είναι πλέον ευκολότεροι από ότι στο 
παρελθόν, το 18,7% ότι οι συνθήκες είναι οι ίδιες, ενώ το 15,3% θεωρεί ότι οι τρέχουσες συνθήκες είναι πιο 
δύσκολες από ότι στο παρελθόν. Το 63,8% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι το κριτήριο για να επιλέξουν από 
πού να λάβουν το δάνειο είναι το επιτόκιο, ενώ το 11,9% η ευκολότερη διαδικασία έγκρισης. Το 40,8% των 
ερωτηθέντων δήλωσαν ότι το κράτος δεν δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για τους νέους όσον αφορά στα 
στεγαστικά δάνεια, ενώ το 35,7% ότι παρέχονται ευνοϊκοί όροι στους νέους. Απαντώντας στην ερώτηση εάν το 
κράτος παρέχει ευνοϊκούς όρους για δανεισμό σε επιχειρήσεις που ξεκινούν από νέους ανθρώπους, το 36,7% 
είπε ότι υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες, ενώ το 37,6% απάντησε αρνητικά. Η δημοσκόπηση δείχνει ότι το 59,3% 
των πολιτών δεν μπορούν να καλύψουν τις μηνιαίες ανάγκες βιοπορισμού τους με τις αμοιβές που λαμβάνουν, 
ενώ το 32,9% λένε ότι δεν αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Το 70,2% των ατόμων με μηνιαίο εισόδημα κάτω 
από 20.000 δηνάρια δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις μηνιαίες μισθολογικές απαιτήσεις τους, ομοίως και το 
63,4% των ατόμων που λαμβάνουν μισθό πάνω από 60.000 δηνάρια. Το ίδιο δήλωσαν το 49,6% των ατόμων 
με εισοδήματα μεταξύ 40.000 και 60.000 δηνάρια και το 53,2% με μηνιαία εισοδήματα μεταξύ 20.000 και 
40.000 δηνάρια. 

1.4 Αγροτικός τομέας και τομέας τροφίμων   

-Δείκτες τιμών στη γεωργία, Ιανουάριος 2020 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης τιμών στη γεωργία τον Ιανουάριο του 
2020 αυξήθηκε κατά 4,2% στην ομάδα «Εισροών», ενώ στην ομάδα «Παραγωγής» αυξήθηκε κατά 2,0% σε 
σύγκριση με τον Ιανουάριο του προηγούμενου έτους. Τον Ιανουάριο του  2020, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 
2019, ο δείκτης τιμών εισροών 1 (αγαθά που καταναλώνονται σήμερα στη γεωργία) ήταν 104,4, ενώ ο δείκτης 
τιμών για την Εισροή 2 (επένδυση στη γεωργία) ήταν 101,4. Στην ομάδα “Παραγωγή”, τον Ιανουάριο 2020, σε 
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σύγκριση με τον Ιανουάριο 2019, ο δείκτης τιμών της καλλιέργειας ήταν 102,3 και ο δείκτης τιμών της ζωικής 
παραγωγής ήταν 101,2. 
 
-Ανάπτυξη της γεωργίας στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας  
Ο Υπουργός Γεωργίας κ. Trajan Dimkovski δήλωσε ότι η ανάπτυξη της  γεωργίας της Δημοκρατίας της Βόρειας 
Μακεδονίας, το 2019, ανήλθε σε 3,8%, ενώ οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων διατροφής αυξήθηκαν κατά 
14,5%. 

1.5 Βιομηχανικός Τομέας 

-Επιχειρηματικές τάσεις στη μεταποιητική βιομηχανία (Ιανουάριος 2020) 
Οι διαχειριστές των επιχειρηματικών οντοτήτων εκτιμούν ότι ο δείκτης εμπιστοσύνης στη μεταποιητική 
βιομηχανία τον Ιανουάριο του 2020, που βρίσκεται στο 22,6, είναι 0,4 εκατοστιαίες μονάδες υψηλότερος από 
τον Δεκέμβριο του 2019 και 2,5 εκατοστιαίες μονάδες υψηλότερος από τον Ιανουάριο του 2019. Η κατάσταση 
με τον σημερινό όγκο παραγγελιών παραγωγής τον Ιανουάριο του 2020 είναι πιο ευνοϊκή από ό, τι τον 
προηγούμενο μήνα, οι προσδοκίες για τον όγκο παραγωγής για τους επόμενους τρεις μήνες είναι επίσης πιο 
ευνοϊκές, ενώ τα τελικά αποθέματα αγαθών παραμένουν σταθερά. Η εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης 
είναι πιο ικανοποιητική σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα και σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2019. Ο 
αριθμός των εργαζομένων αναμένεται να αυξηθεί επίσης. Το μέσο ποσοστό χρησιμοποίησης της παραγωγικής 
ικανότητας των επιχειρήσεων τον Ιανουάριο του 2020 αυξήθηκε στο 71,1% της κανονικής χρήσης. Οι 
παράγοντες που είχαν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στον περιορισμό του όγκου παραγωγής τον Ιανουάριο του 
2020 ήταν: η έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού με 25,6%, η ανεπαρκής εξωτερική ζήτηση κατά 17,5%, 
η ανεπαρκής εγχώρια ζήτηση κατά 14,9% και η αβεβαιότητα του οικονομικού περιβάλλοντος κατά 12,5%.  
 
-Βιομηχανική Παραγωγή στη Βόρεια Μακεδονία (Ιανουάριος 2020) 
Η βιομηχανική παραγωγή στη Βόρεια Μακεδονία αυξήθηκε κατά 0,3% σε ετήσια βάση τον Ιανουάριο του 2020, 
ανακάμπτοντας ελαφρώς από πτώση 5,9% τον προηγούμενο μήνα. Η παραγωγή υποχώρησε για τον τομέα της 
εξόρυξης και των ορυχείων (9,4% έναντι -24,2% το Δεκέμβριο) και της μεταποίησης (4,6% έναντι -3,1%). 
Αντίθετα, η παραγωγή μειώθηκε περισσότερο για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και 
κλιματισμού (-15,8% έναντι -12,1%).  

1.6 Τομέας Μεταφορών & Επικοινωνιών 

-Μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων κατά το δ΄ τρίμηνο του 2019  
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το δ’ τρίμηνο του 2019, μεταφέρθηκαν συνολικά 
1.605 χιλιάδες επιβάτες στις οδικές μεταφορές επιβατών, 19.191 χιλιάδες επιβάτες στις αστικές και 
προαστιακές μεταφορές, 148 χιλιάδες επιβάτες στις σιδηροδρομικές μεταφορές, και 623.546 επιβάτες στις 
αεροπορικές μεταφορές. Κατά το δ΄ τρίμηνο του 2019, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2018, η ποσότητα 
των εμπορευμάτων που μεταφέρθηκαν σε οδικές μεταφορές εμπορευμάτων αυξήθηκε κατά 19,3% και στις 
σιδηροδρομικές μεταφορές κατά 50,0%, ενώ στις αεροπορικές μεταφορές μειώθηκε κατά 10,1%.  
 

-Συνεργασία της εταιρείας τηλεπικοινωνιών “Makedonski Telekom” της Βόρειας Μακεδονίας με την 
αμερικανική εταιρεία Stonebranch Inc. 
Η εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων λύσεων αυτοματισμού και πληροφορικής Stonebranch Inc. 
(www.stonebranch.com), ανακοίνωσε πρόσφατα τη συνεργασία της με την εταιρεία τηλεπικοινωνιών της 
Βόρειας Μακεδονίας, “Makedonski Telekom”. Η Stonebranch πρόκειται να αναλάβει τη διαχείριση και 
αυτοματοποίηση εφαρμογών για την υποστήριξη της φόρτισης σε πραγματικό χρόνο και την 
χρέωση/τιμολόγηση/διαμεσολάβηση χρέωσης και διαχείριση κινδύνων απάτης. Για τον σκοπό αυτό, η 
Stonebranch ίδρυσε νέο γραφείο στα Σκόπια, ενώ έχει ήδη δημιουργήσει ένα εργαστήριο ανάπτυξης 
εφαρμογών (DevOps lab). Η “Makedonski Telekom”, μέλος του Ομίλου Deutsche Telekom, είναι ο κορυφαίος 
τηλεπικοινωνιακός φορέας στη Βόρεια Μακεδονία με περισσότερους από 1,2 εκατομμύρια ενεργούς πελάτες. 
Σύμφωνα με δηλώσεις του Διευθυντή Καινοτόμων Τεχνολογιών της Makedonski Telekom, κ. Miroslav 
Jovanovic, η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος της ατζέντας της εταιρείας για ψηφιοποίηση και εφαρμογή 
καινοτόμων λύσεων για τους πελάτες-συνδρομητές της.  

http://www.stonebranch.com/
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1.7 Τομέας Υγείας & Περιβάλλοντος  

-Nina Angelovska: Νωρίς για εκτίμηση των οικονομικών επιπτώσεων του κορονoϊού 
Η επιχειρηματική συνομοσπονδία της Βόρειας Μακεδονίας αναφέρει ότι η επιδημία του κορονοϊού θα 
μπορούσε να επηρεάσει σοβαρά τον τομέα των υπηρεσιών της Βόρειας Μακεδονίας, τον τουρισμό, τη 
βιομηχανία, την αλυσίδα εφοδιασμού, τη ζήτηση και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Για τον λόγο αυτό, 
κάλεσαν όλους τους ενδιαφερόμενους να ενεργήσουν με γρήγορο, αποτελεσματικό και έξυπνο τρόπο, 
ακολουθώντας τους παγκόσμιους δείκτες και λαμβάνοντας οικονομικά, κοινωνικά και υγειονομικά μέτρα. 
Από την άλλη πλευρά, η Υπουργός Οικονομικών κα Nina Angelovska δήλωσε ότι είναι πολύ νωρίς για να 
μιλήσουμε για οικονομικές ζημίες που οφείλονται στον κορονoϊό, (σημείωση: έχουν εντοπισθεί μέχρι στιγμής -
μέχρι την 9.3.2020 - μόλις 4 κρούσματα). Σύμφωνα με την Υπουργό, ο κρατικός μηχανισμός είναι σε θέση να 
αντιμετωπίσει την κατάσταση. Από τη άλλη πλευρά, σημειώθηκε αρχικά μια πρώτη αντίδραση στην 
κεφαλαιαγορά (με την πτώση της αξίας της χρηματιστηριακής αγοράς), που ανέκαμψε γρήγορα μετά την 
δημοσιοποίηση οικονομικών καταστάσεων ορισμένων εισηγμένων εταιρειών που ανακοίνωσαν πληρωμές  
μερισμάτων. Εντούτοις, δεν αποκλείεται στο μέλλον να υπάρξουν αρνητικές συνέπειες για τη βιομηχανία 
μεταφορών και τουρισμού, λόγω ακυρώσεων, καθώς και στη βιομηχανία δερμάτινων ειδών που συνεργάζονται 
με εταιρείες από τη Βόρεια Ιταλία. Οι πολίτες της χώρας φαίνεται ότι ακυρώνουν ταξίδια στο εξωτερικό - αλλά 
και οι ξένοι τουρίστες ακυρώνουν τις επισκέψεις τους στη χώρα. Εν τω μεταξύ, τα προϊόντα υγιεινής και 
απολυμαντικά αγοράζονται μαζικά, ενώ ορισμένοι πολίτες αγοράζουν ακόμη και τρόφιμα. Η Κυβέρνηση 
συνέστησε ψυχραιμία και έλαβε προληπτικά κάποια μέτρα. Για προληπτικούς λόγους αναβλήθηκαν οι 
δημόσιες προεκλογικές συγκεντρώσεις έως τις 6 Μαρτίου τ.ε. και οι εκδηλώσεις του καρναβαλιού σε Prilep και 
Strumica. Σύμφωνα με τις συστάσεις της Κυβέρνησης, το Δραματικό Θέατρο των Σκοπίων δεν πρόκειται να 
διοργανώσει παραγωγές μέχρι τις 13 Μαρτίου τ.ε.. Επίσης, συνεστήθη στους πολίτες να μην ταξιδέψουν σε 
χώρες όπου υπάρχει επιδημία.     

1.8 Τομέας Τουρισμού  

-Στοιχεία για τον τουρισμό στη Βόρεια Μακεδονία, Δεκέμβριος 2019  
Σύμφωνα με την Κρατική Στατιστική Υπηρεσία, ο συνολικός αριθμός των τουριστών τον Δεκέμβριο του 2019 
ήταν 61.468, ενώ ο αριθμός των διανυκτερεύσεων από τους τουρίστες ήταν 119.412. Ο αριθμός των τουριστών 
τον Δεκέμβριο του 2019, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2018, αυξήθηκε κατά 8,7%, ενώ ο αριθμός των 
διανυκτερεύσεων αυξήθηκε κατά 4,8%. Ο αριθμός των εγχώριων τουριστών τον Δεκέμβριο του 2019, σε 
σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2018, αυξήθηκε κατά 1,7%, ενώ ο αριθμός των ξένων τουριστών αυξήθηκε κατά 
12,6%. Ο αριθμός των διανυκτερεύσεων από εγχώριους τουρίστες τον Δεκέμβριο του 2019, σε σύγκριση με τον 
Δεκέμβριο 2018, αυξήθηκε κατά 0,4%, ενώ ο αριθμός των διανυκτερεύσεων από ξένους τουρίστες αυξήθηκε 
κατά 7,8%. Την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2019, ο αριθμός των τουριστών αυξήθηκε κατά 5,1% σε 
σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο: ο αριθμός των εγχώριων τουριστών αυξήθηκε κατά 1,9%, ενώ ο 
αριθμός των ξένων τουριστών αυξήθηκε κατά 7,1%. Την ίδια περίοδο, ο συνολικός αριθμός των 
διανυκτερεύσεων αυξήθηκε κατά 2,7%, ο αριθμός των διανυκτερεύσεων των εγχώριων τουριστών παρέμεινε 
στα ίδια επίπεδα, ενώ οι διανυκτερεύσεις ξένων τουριστών αυξήθηκαν κατά 5,8%. 

1.9 Τομέας Εμπορίου  

-Δείκτης τιμών καταναλωτή και δείκτης τιμών λιανικής, Ιανουάριος 2020 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή και ο Δείκτης 
Τιμών Λιανικής τον Ιανουάριο του 2020, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ήταν 100,1. Ο δείκτης τιμών 
καταναλωτή τον Ιανουάριο του 2020, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, αυξήθηκε στα νωπά ή 
διατηρημένα με απλή ψύξη λαχανικά, εκτός από πατάτες και άλλους κονδύλους κατά 1,7%,στα φρέσκα ή 
διατηρημένα με απλή ψύξη φρούτα κατά 1,0%, στα τρόφιμα μη αλλού καταχωρημένα κατά 0,6%, στο γάλα, το 
τυρί και πηγμένο γάλα για τυρί κατά 0,3%, στο ψωμί και τα δημητριακά, στα προϊόντα ζάχαρη, μαρμελάδα, 
μέλι, σοκολάτα και είδη ζαχαροπλαστικής και τη μπύρα κατά 0,2%. 
Τον Ιανουάριο του 2020, σημειώθηκε επίσης αύξηση άλλων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών κατά 34,3%, των 
ηλεκτρικών συσκευών για προσωπική φροντίδα κατά 4,3%, ποδηλάτων κατά 3,0%, των υγρών καυσίμων για 
τα νοικοκυριά, πακέτων διακοπών κατά 1,9%, του φυσικού αερίου για τα νοικοκυριά κατά 1,5%, τηλεφώνου 
και εξοπλισμού τηλεομοιοτυπίας κατά 1,4%, καυσίμων και λιπαντικών για τον εξοπλισμό μεταφοράς 
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προσώπων κατά 0,9%, διαφόρων εντύπων κατά 0,8%, μηχανοκίνητων αυτοκινήτων κατά 0,7%, γυαλικών, 
επιτραπέζιων σκευών και οικιακών σκευών κατά 0,6%, των μικρών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, κήπων, 
φυτών και λουλουδιών, κομμωτηρίων και ειδών προσωπικής περιποίησης κατά 0,5%, κοσμημάτων, ρολογιών 
χειρός και τοίχου κατά 0,4%, κατοικίδιων και συναφών προϊόντων, υπηρεσιών εστίασης και διαμονής κατά 
0,3%, συντήρησης και επισκευής προσωπικού εξοπλισμού μεταφορών, παιχνιδιών και χόμπι κατά 0,2%. 
Μείωση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή τον Ιανουάριο του 2020, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, 
καταγράφηκε σε κρέας κατά 0,8%, οίνο κατά 0,3% και οινοπνευματώδη κατά 0,2%. Τον Ιανουάριο, σημειώθηκε 
επίσης μείωση των δεικτών των αεροπορικών επιβατικών μεταφορών, του εξοπλισμού για λήψη, εγγραφή και 
αναπαραγωγή ήχου και εικόνας κατά 2,5%, υποδημάτων κατά 2,2%, εξοπλισμού επεξεργασίας πληροφοριών 
κατά 1,6%, των μέσων εγγραφής κατά 0,9%, επίπλων και προϊόντων επίπλωσης κατά 0,6%, ειδών ένδυσης 
κατά 0,4%, των χαλιών και άλλων επενδύσεων δαπέδου, άλλων ιατρικών προϊόντων κατά 0,3%, μεγάλων 
οικιακών συσκευών, άλλων υπηρεσιών όσον αφορά τον προσωπικό εξοπλισμό μεταφορών, άλλων 
προσωπικών αντικειμένων κατά 0,2%.  
Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή και ο Δείκτης Τιμών Λιανικής τον Ιανουάριο του 2020, σε σύγκριση με τον 
Ιανουάριο του 2019, αυξήθηκε κατά 0,6%. 

1.10 Άλλες ειδήσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος 

-Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών (25.02.2020)  
Σημειώνεται ότι το Γραφείο ΟΕΥ-Σκοπίων εξέδωσε στις 25 Φεβρουαρίου τ.ε. νέο δελτίο τρεχουσών 
προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών στη Βόρεια Μακεδονία, το οποίο είναι διαθέσιμο στη διαδικτυακή πύλη 
AGORA, στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

http://agora.mfa.gr/infofiles/TENDERS%20February%20II__2020%20mk.pdf. 

-Η Κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας επιδοτεί την αγορά κλιματιστικών 
Στη 10η συνεδρίασή της (18.2.2020), η Κυβέρνηση επανεξέτασε και υιοθέτησε την εφαρμογή ενός 
περιβαλλοντικού μέτρου για την επιδότηση των πολιτών προκειμένου για την αγορά αποδοτικών κλιματιστικών 
(inverter) για τις ανάγκες των νοικοκυριών, στους Δήμους Μοναστηρίου (Bitola), Κίτσεβο, Τέτοβο και την πόλη 
των Σκοπίων. Με σχέδιο απόφασης, συστάθηκε επιτροπή εφαρμογής και παρακολούθησης του μέτρου 
(Commission for Implementation and Monitoring of the Implementation of the Measure), ενώ το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Φυσικού Σχεδιασμού εντέλλεται να ενημερώνει τακτικά την Kυβέρνηση για την πορεία και 
την εφαρμογή της διαδικασίας. 
 
-Μέσος μηνιαίος καθαρός μισθός που καταβάλλεται ανά εργαζόμενο, Δεκέμβριος 2019 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης του μέσου μηνιαίου καθαρού μισθού 
που καταβλήθηκε ανά εργαζόμενο τον Δεκέμβριο του 2019, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2018, ήταν 
104,1. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση του μέσου μηνιαίου καθαρού μισθού που καταβάλλεται ανά 
εργαζόμενο στους τομείς: μεταφορές και αποθήκευση (12,4%), στέγαση και δραστηριότητες παροχής 
υπηρεσιών τροφίμων (12,0%) και κατασκευές (11,9%). Αύξηση του μέσου μηνιαίου καθαρού μισθού ανά 
εργαζόμενο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα καταγράφηκε στους τομείς: επαγγελματικές, επιστημονικές 
και τεχνικές δραστηριότητες (9,3%), πληροφορίες και επικοινωνία (8,4%), στέγαση και δραστηριότητες 
παροχής υπηρεσιών τροφίμων (6,8%). Ο μέσος μηνιαίος καθαρός μισθός που καταβλήθηκε ανά εργαζόμενο 
τον Δεκέμβριο του 2019 ήταν 26.836 δηνάρια (περίπου €436). 
 
-Περίπου 9.000 θέσεις εργασίας παραμείνουν κενές εξ’ αιτίας εποχιακής μετανάστευσης εργατικού 
δυναμικού   
Περισσότερες από 9.000 θέσεις εργασίας παρέμειναν κενές το τελευταίο τρίμηνο του 2019, σύμφωνα με την 
Κρατική Στατιστική Υπηρεσία. Υπήρχαν πάνω από 4.700 κενές θέσεις στην περιοχή των Σκοπίων και πάνω 
από χίλιες στην περιοχή της Pelagonija. Οι εργαζόμενοι στον τομέα των υπηρεσιών ήταν πιο δυσεύρετοι 
πέρυσι. Οι αριθμοί αυτοί αναμένεται να επιδεινωθούν το καλοκαίρι, όταν 7.000 έως 20.000 νέοι αναμένεται να 
εγκαταλείψουν τη χώρα τους για ανεύρεση εργασίας στις γειτονικές χώρες, κυρίως την Κροατία, την Ελλάδα 
και το Μαυροβούνιο, ως εποχιακοί εργαζόμενοι. Κάθε χρόνο, η Κροατία απασχολεί 5.000 έως 5.500 
εργαζόμενους από τη Βόρεια Μακεδονία στα παραθαλάσσια θέρετρα με μέση αμοιβή 900 ευρώ το μήνα. Στην 
Ελλάδα ο μέσος μισθός είναι 750 ευρώ και στο Μαυροβούνιο 600 ευρώ. Αυτά τα ποσά είναι πολύ μεγαλύτερα 

http://agora.mfa.gr/infofiles/TENDERS%20February%20II__2020%20mk.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles/TENDERS%20February%20II__2020%20mk.pdf
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από αυτά που καταβάλλονται στη Βόρεια Μακεδονία, σύμφωνα με τον κ. Zoran Kocoski του ξένου γραφείου 
διαμεσολάβησης για την απασχόληση. Τα τελευταία χρόνια, ισχυρίζεται ο κ. Kocoski, η Βόρεια Μακεδονία 
αντιμετώπισε πρόβλημα στην εξεύρεση ειδικευμένων υπαλλήλων του τομέα των υπηρεσιών και αυτή η 
κατάσταση θα επιδεινωθεί στην επόμενη περίοδο, επειδή πολλοί από αυτούς τους εργαζόμενους έχουν ήδη 
εγκαταλείψει τη χώρα και όσοι έχουν μείνει δεν πληρούν τις απαιτήσεις. 
 

2. Οικονομικές ειδήσεις 
 
-STANDARD POORS:  BB- με σταθερή προοπτική η πιστοληπτική ικανότητα της Βόρειας Μακεδονίας  
Ο Οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Standard & Poor's επιβεβαίωσε την πιστοληπτική 
ικανότητα της χώρας ως "BB- με σταθερή προοπτική". Σύμφωνα με τα εδώ μέσα ενημέρωσης, η Standard & 
Poor's ενημέρωσε ότι η οικονομία της Βόρειας Μακεδονίας συνέχισε να αναπτύσσεται το 2019 και ότι η 
πραγματοποίηση της οικονομικής ανάπτυξης ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες του 3%. Η "Standard & Poor's" 
ενημέρωσε ότι είναι θετικό ότι υπήρξε οικονομική ανάπτυξη σε πολλούς τομείς όπως γεωργία, βιομηχανία, 
κατασκευές. Ο οργανισμός ενημέρωσε ότι οι προσπάθειες της Κυβέρνησης για την προσέλκυση αμετάβλητων 
άμεσων ξένων επενδύσεων είναι θετικές, καθώς και οι εξαγωγές, που αυξάνονται σε υψηλά ποσοστά κατά 10% 
από το 2015. 
 
-Εξωτερικό εμπόριο της Βόρειας Μακεδονίας, Ιανουάριος 2020 
Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, η συνολική αξία των εξαγομένων 
αγαθών από τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας τον Ιανουάριο του 2020 ανήλθε σε 28.138.725 χιλιάδες 
δηνάρια (περίπου 457.194 χιλ. ευρώ), ήτοι αύξηση 10,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η 
αξία των εισαγόμενων αγαθών κατά την ίδια περίοδο ήταν 35.248.370 χιλιάδες δηνάρια (περίπου 572 750 χιλ. 
ευρώ), ή 0,5% περισσότερο από την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Το εμπορικό έλλειμμα τον Ιανουάριο του 2020 
ήταν 7.109.646 χιλιάδες δηνάρια (περίπου 115.556 χιλ. ευρώ) και η κάλυψη των εισαγωγών από τις εξαγωγές 
τον Ιανουάριο του 2020 ήταν 79,8%. Το εξωτερικό εμπόριο ανά προϊόν δείχνει ότι στις εξαγωγές τα 
σημαντικότερα προϊόντα αφορούν ενισχυμένους καταλύτες με πολύτιμα μέταλλα ή ενώσεις πολύτιμων 
μετάλλων ως δραστική ουσία, σύνολα καλωδίων ανάφλεξης και άλλα σύνολα καλωδίων των τύπων που 
χρησιμοποιούνται σε οχήματα, αεροσκάφη ή πλοία, μέρη καθισμάτων της υποομάδας 821,1 και σιδηρονικέλιο. 
Στις εισαγωγές, τα σημαντικότερα προϊόντα είναι τα άλλα μέταλλα της ομάδας πλατίνας και τα κράματά τους, 
σε ακατέργαστη μορφή ή σε σκόνη, κεραμικά είδη για εργαστηριακές, χημικές ή άλλες τεχνικές χρήσεις, έλαια 
πετρελαίου και έλαια από ασφαλτούχα ορυκτά (άλλα από τα ακατέργαστα) και πλατέα προϊόντα έλασης από 
σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, μη επιστρωμένα, επενδυμένα ή επικαλυμμένα. Τον Ιανουάριο του 2020, 
σύμφωνα με τον συνολικό όγκο εξωτερικού εμπορίου, οι σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι της Δημοκρατίας της 
Βόρειας Μακεδονίας ήταν η Γερμανία, η Μεγάλη Βρετανία, η Κίνα, η Σερβία και η Ελλάδα. 
 
-Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, δ’ τρίμηνο 2019 
Σύμφωνα με τα εκτιμώμενα στοιχεία, ο ρυθμός ανόδου του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) το τέταρτο 
τρίμηνο του 2019 ήταν 3,4%. Σε αυτό το τρίμηνο, η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στους εξής τομείς: 
“Χονδρικό και λιανικό εμπόριο”, “Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών”, “Μεταφορές και 
αποθήκευση”, “Δραστηριότητες υπηρεσιών διαμονής και φαγητού” κατά 8,1%, “Κατασκευές” κατά 6.7% και 
“Πληροφόρηση και επικοινωνία” κατά 5.7%. Το δ’ τρίμηνο 2019, η τελική κατανάλωση των νοικοκυριών, 
συμπεριλαμβανομένων των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά, αυξήθηκε κατά 3,5% 
σε ονομαστικές τιμές και το μερίδιό της στη δομή του ΑΕΠ ήταν 62,9%. Την ίδια περίοδο, οι εξαγωγές αγαθών 
και υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 0,8% σε ονομαστικές τιμές, ενώ οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 
αυξήθηκαν κατά 5,1%. 
 
-Σταθεροποίηση του δημόσιου χρέους της Βόρειας Μακεδονίας 
Σύμφωνα με δηλώσεις της κας Nina Angelovska, Υπουργού Οικονομικών της Βόρειας Μακεδονίας, το δημόσιο 
χρέος διπλασιάστηκε από το 2008 στο 2016 και κατά την περίοδο αυτή προκάλεσε χαμηλή οικονομική 
ανάπτυξη, κατά μέσο όρο 2,4%. Ωστόσο, όπως ανέφερε σε τηλεοπτική συνέντευξη, το δημόσιο χρέος έχει 
πλέον σταθεροποιηθεί, ως αποτέλεσμα της εξυγίανσης του ελλείμματος του προϋπολογισμού και της 
αποπληρωμής παλαιών υποχρεώσεων με χαμηλότερα επιτόκια. Το δημόσιο χρέος το 2019, σύμφωνα με τη 
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δημοσιονομική στρατηγική, αρχικά αναμενόταν 51,7%, αλλά στη συνέχεια αναθεωρήθηκε η πρόβλεψη στο 
50,4% και το έτος έκλεισε με 48,9%, ποσοστό χαμηλότερο του 2016. Το έλλειμμα για το 2012, το 2013, το 2014, 
το 2015 ήταν περίπου 4% του ΑΕΠ και πλέον αντιπροσωπεύει το ήμισυ αυτού του ποσού. Οι υποχρεώσεις 
έχουν επίσης μειωθεί αρκετές φορές, ενώ, όπως δήλωσε η κα. Angelovska, το 2020 προβλέπεται ότι θα 
εξοφληθούν παλαιά χρέη ύψους 700 εκατ. ευρώ. Επίσης ανέφερε ότι, η απόδοση των κεφαλαιακών 
επενδύσεων πέρυσι ήταν 78%. Λαμβάνοντας υπόψη τα κεφαλαιουχικά έργα της Εθνικής Εταιρείας Οδοποιίας, 
της οποίας η αποτελεσματικότητα υλοποίησης ήταν πάνω από 85%, η κα Angelovska υποστήριξε ότι η 
αποτελεσματικότητα της κεφαλαιακής επένδυσης, πέρυσι, ήταν πάνω από 80%, περίπου το ίδιο ή λίγο πάνω 
από το μέσο όρο των δέκα παρελθόντων ετών. Εξήγησε επιπλέον ότι, η εκτέλεση του προϋπολογισμού τον 
Ιανουάριο τ.ε. ήταν εξαιρετική: εισπράχθηκαν τα έσοδα και οι δαπάνες πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις 
προβλέψεις.  
 
-Ενεργός πληθυσμός στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας - Αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού 
Δυναμικού, δ’ τρίμηνο 2019 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το εργατικό δυναμικό στη Δημοκρατία της 
Βόρειας Μακεδονίας στο τέταρτο τρίμηνο του 2019 ανερχόταν σε 968.604 άτομα, εκ των οποίων 807.362 ήταν 
απασχολούμενοι, ενώ 161.242 ήταν άνεργοι. Το ποσοστό δραστηριότητας στην περίοδο αυτή ήταν 57,5%, το 
ποσοστό απασχόλησης ήταν 47,9%, ενώ το ποσοστό ανεργίας ήταν 16,6%. 
 

3. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις 
 
-Συνέδριο για τον αντίκτυπο της ενεργειακής μετάβασης σε οικονομία και χρηματοπιστωτικό τομέα  
Η Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Βόρειας Μακεδονίας κα. Anita Angelovska-Bezoska συμμετείχε σε 
συνέδριο υψηλού επιπέδου με θέμα: "Ο αντίκτυπος της ενεργειακής μετάβασης στις οικονομίες και στους 
οικονομικούς τομείς: προκλήσεις και ευκαιρίες" που διοργάνωσε η Κεντρική Τράπεζα της Ολλανδίας. Διοικητές 
και υποδιοικητές Κεντρικών Τραπεζών, μεταξύ των οποίων η υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της 
Βόρειας Μακεδονίας, κα Emilija Nacevska, καθώς και υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι διεθνών χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων και επαγγελματιών σε αναγνωρισμένα ερευνητικά και πανεπιστημιακά κέντρα στην Ευρώπη, 
παρακολούθησαν το εν λόγω συνέδριο στο Άμστερνταμ. Στο πλαίσιο της διάσκεψης συζητήθηκαν τρεις 
θεματικές ενότητες, μία από τις οποίες αφορούσε στη ενεργειακή μετάβαση, η οποία είναι αναγκαία για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, καθώς και στις συνέπειες της μετάβασης στην πραγματική οικονομία 
και, κατά συνέπεια, στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες συζήτησαν τις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Κεντρικές Τράπεζες, όσον αφορά στη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας και στην εφαρμογή των νομισματικών πολιτικών και τις δραστηριότητες που μπορούν να λάβουν 
για να στηρίξουν αυτή τη διαδικασία. Αναφέρθηκε επίσης η ανάγκη βιώσιμων πηγών χρηματοδότησης της 
μετάβασης στην ενέργεια και ο ρόλος των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των θεσμικών 
επενδυτών σε αυτόν τον τομέα. Στην εν λόγω σύνοδο προήδρευσε η Διοικητής της Βόρειας Μακεδονίας κα 
Anita Angelovska-Bezoska και συμμετείχαν ο Διευθυντής της Παγκόσμιας Τράπεζας για τη μακροοικονομία, το 
εμπόριο και τις επενδύσεις, κ. Marcello Estevao και ο κ. Eloy Lindeijer, εκπρόσωπος της PGGM. 
 

4. Ευρωπαϊκή προοπτική 
 
-VON DER LEYEN: Η ΕΚ έχει ανανεώσει την προοπτική διεύρυνσης κατά τη διάρκεια των πρώτων 100 
ημερών του διαστήματος 
Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Ursula von der Leyen δήλωσε ότι μια νέα προοπτική για τη 
διαδικασία διεύρυνσης στα Δυτικά Βαλκάνια προέκυψε κατά τη διάρκεια των πρώτων 100 ημερών από τη νέα 
εντολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Όταν ξεκινήσαμε τη θητεία μας, η διεύρυνση της ΕΕ ήταν αδιέξοδο και οι 
άνθρωποι των Δυτικών Βαλκανίων απογοητεύτηκαν και έχασαν την ελπίδα. Υπάρχει τώρα μια νέα προοπτική, 
χάρη στη ρητή πρόταση της Επιτροπής για τη νέα μεθοδολογία που καθιστά τη διαδικασία διεύρυνσης 
ταχύτερη και πιο αξιόπιστη», δήλωσε η κα Von der Leyen. 
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5. Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος   
 
-Το 94,2% της νεολαίας στη Βόρεια Μακεδονία χρησιμοποιούν διαδικτυακές εφαρμογές, όπως 
WHATSAPP,VIBER, SKYPE AND MESSENGER 
Σύμφωνα με την έκθεση για την χρήση των τεχνολογιών επικοινωνίας, υπό τον τίτλο «Η χρήση των 
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στα νοικοκυριά και τους ιδιώτες το 2019» (“The Use of 
Information-Communication Technologies in Households and Among Individuals, 2019”), της Κρατικής 
Στατιστικής Υπηρεσίας, το 96,3% των νέων ηλικίας μεταξύ 15 και 24 ετών, είναι κάθε μέρα ή σχεδόν 
καθημερινά στο διαδίκτυο, όπου τις περισσότερες φορές το χρησιμοποιούν για την αποστολή άμεσων 
μηνυμάτων μέσω εφαρμογών όπως τα Messenger, WhatsApp, Viber και Skype. Τα στοιχεία δείχνουν ότι γενικά 
οι νέοι δεν ενδιαφέρονται πολύ για την ανάγνωση διαδικτυακών ειδήσεων, εφημερίδων και περιοδικών, παρά 
για τη δημιουργία και δημοσίευση προσωπικού προφίλ-περιεχομένου στο διαδίκτυο. 
Μεταξύ των δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο που διεξήχθησαν από τους νέους στις αρχές του 2019, το 95% των 
νέων ηλικίας από 15 έως 24 ετών «έχουν ανεβάσει» προσωπικό περιεχόμενο (κείμενα, φωτογραφίες, μουσική, 
βίντεο, λογισμικό) σε ιστοσελίδες για να το «μοιραστούν» με άλλα μέλη της διαδικτυακής κοινότητας. Εκτός 
από τη διανομή του προσωπικού περιεχομένου, το 94,2% των νέων έχουν χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο για να 
στείλουν στιγμιαία μηνύματα, ενώ το 90,3% των νέων έχουν χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο για να 
συμμετάσχουν στις διάφορες δραστηριότητες στα κοινωνικά μέσα όπως τα Facebook και Twitter. Στατιστικά 
στοιχεία δείχνουν ότι το 68,9% των νέων έχουν μία φορά σε τρεις μήνες χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο για να 
διαβάσουν online ειδήσεις, εφημερίδες ή περιοδικά. Η ανάγνωση του περιεχομένου των μέσων ενημέρωσης 
είναι δευτερεύουσας προτεραιότητας για τη νεολαία της Βορείου Μακεδονίας, σε σχέση με άλλες διαδικτυακές 
δραστηριότητες. 
Σύμφωνα με την έρευνα της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ένα μεγάλο ποσοστό (71,2%) μαθητών και 
φοιτητών χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο διαδίκτυο, ενώ το 71,4% των νέων έχουν 
χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο για να βρουν πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες. Στις αρχές 
του 2019, το 81,3% από αυτούς έχουν κάνει τηλεφωνικές κλήσεις στο διαδίκτυο ή βιντεοκλήσεις με κάμερες 
Web. Από την άλλη πλευρά, η νεολαία της Βορείου Μακεδονίας, ηλικίας μεταξύ 15 και 24 ετών δεν 
ενδιαφέρεται να περάσει το χρόνο στο διαδίκτυο για πώληση προϊόντων και υπηρεσιών, αναζήτηση εργασίας 
ή αποστολή αιτημάτων εργασίας, να συμμετάσχει σε ψηφοφορίες για ορισμένα αστικά ή πολιτικά θέματα ή να 
εκφράζει απόψεις σχετικά με αυτά τα θέματα μέσω ιστοσελίδων. 
 
-Τα μέτρα για την απασχόληση μείωσαν την ανεργία και δημιούργησαν 2.500 μικροεπιχειρήσεις στη 
Βόρεια Μακεδονία, τα τελευταία δυο έτη  
Σύμφωνα με την Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης αρμόδια για τις οικονομικές υποθέσεις κα Mila Carovska, τα 
τελευταία δύο χρόνια έχουν δημιουργηθεί 2.500 μικροεπιχειρήσεις, μέσω των λειτουργικών μέτρων για την 
απασχόληση, ενώ η αποτελεσματικότητα της Υπηρεσίας Απασχόλησης που χρησιμοποιεί αυτή την οικονομική 
βοήθεια ήταν πάνω από 97%. Το 93% των μικροεπιχειρήσεων που άνοιξαν το 2017 και το 99% αυτών που 
άνοιξαν το 2018 εξακολουθούν να είναι ενεργές. Με τα επιχειρησιακά μέτρα, κατά την εξεταζόμενη περίοδο, 
δημιουργήθηκαν περίπου 60.000 νέες θέσεις εργασίας. Εξ’ αιτίας των θετικών αποτελεσμάτων, το μέτρο 
προβλέπεται να συνεχιστεί και για το τρέχον έτος, με διάθεση χρημάτων για το σκοπό αυτό. Ειδικότερα, 
σύμφωνα με την κα Carovska, για το 2020, θα διατεθούν 1,3 δισ. δηνάρια από τον κρατικό προϋπολογισμό και 
άλλα 100 εκατ. ευρώ θα παρασχεθούν από εταίρους - όπως το UNDP, το UNOPS και άλλα - που συνεχίζουν 
να υποστηρίζουν αυτά τα μέτρα, καθώς πιστεύουν ότι η δημιουργία θέσεων εργασίας αποτελεί προτεραιότητα 
στη χώρα. Η κα Carovska πρόσθεσε ότι χάρη σε όλα τα προγράμματα για την απασχόληση, την κατάρτιση και 
την επανεκπαίδευση, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε από 22,1 σε 17,1%. 
 

-Ο ρυθμός φτώχειας στη Βόρεια Μακεδονία το 2018 ήταν 21,9% 
Όπως γράφτηκε στον τοπικό τύπο, το ποσοστό των φτωχών στη Βόρεια Μακεδονία το 2018 ήταν 21,9%. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας (SSO), στα νοικοκυριά που αποτελούνται από 
δύο ενήλικες με δύο παιδιά το 2018, το ποσοστό φτώχειας ήταν 22%, το ποσοστό των φτωχών εργαζομένων - 
8,8%, ενώ το ποσοστό των φτωχών συνταξιούχων ήταν 7,9%. Ο συντελεστής Gini ή αλλιώς το μέτρο της 
ανισότητας στη διανομή του εισοδήματος ήταν 31,9%. Η έρευνα για τη φτώχεια της SSO έδειξε ότι μόνο το 
2,7% των πολιτών με το εισόδημα του καλύπτει εύκολα τις μηνιαίες δαπάνες τους, ενώ το 28,6% των 



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

Γραφείο ΟΕΥ -  Σκοπίων 
Ενημερωτικό Δελτίο No 42 (Μάρτιος 2020)  Σελίδα 13 από 14 

 

ερωτηθέντων δήλωσε ότι είναι πολύ δύσκολο για αυτούς να καλύψουν τις μηνιαίες τους ανάγκες. Σε αστικές 
περιοχές, το 2,7% των νοικοκυριών ανέφερε ότι με το συνολικό μηνιαίο τους εισόδημα ικανοποιούν εύκολα τις 
ανάγκες διαβίωσης, σε αντίθεση με τους κατοίκους της υπαίθρου, όπου τέτοιες δηλώσεις παρέχονται από το 
3,2% των νοικοκυριών. Το ποσοστό των φτωχών το 2016 ήταν 21,9%, ενώ το 2017 το 22,2% των πολιτών 
ζούσε κάτω από το όριο της φτώχειας. Σύμφωνα με εδώ δημοσιεύματα στο ίδιο πλαίσιο αναφέρεται ότι, το 
ποσοστό των πολιτών που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ είναι - 22,4%, Βουλγαρία - 38,9%, Ρουμανία 
- 35,7%, Ισπανία - 26,6%, Αγγλία - 22%, Γαλλία - 17,1% κλπ. 
 

6. Εκδηλώσεις, εκθέσεις, επισκέψεις  
 
-Εκδήλωση ελληνικής γαστρονομίας για την προώθηση ελληνικών προϊόντων διατροφής στην αγορά 
της Βόρειας Μακεδονίας (Σκόπια, 19.2.2020) 
Με πολύ θετικά σχόλια από όσους συμμετείχαν πραγματοποιήθηκε στις 19.2.2020 η δράση εξωστρέφειας 
«Greek Gastronomy & Culture» που διοργανώθηκε από το Γραφείο ΟΕΥ στα Σκόπια σε συνεργασία με το 
Parkland Hospitality Group. Στόχος της δράσης ήταν η προβολή ελληνικών προϊόντων διατροφής, μέσα από το 
τρίπτυχο γαστρονομία - premium ελληνικά τρόφιμα - πολιτισμός. Ο γνωστός στον χώρο της ελληνικής 
γαστρονομίας κ. Γιώργος Παπαδόπουλος (executive chef στο Miraggio Thermal Spa Resort, Χαλκιδική) με την 
ομάδα του κ.κ. Στέλιο Καραβά και Γιώργο Δόσπρα σχεδίασαν ένα ελληνικό μενού υψηλής γαστρονομίας. Η 
ελληνική ομάδα ένωσε τις δυνάμεις της με τον κ. Ελευθέριο Δαλαγιώργο, executive chef του Park Hotel & Spa 
στα Σκόπια και παρουσίασαν gourmet δημιουργίες, συνδυάζοντας ελληνικά παραδοσιακά πιάτα με τις πλέον 
μοντέρνες τεχνικές της μοριακής και fusion κουζίνας, αναδεικνύοντας ελληνικά τρόφιμα όπως ελαιόλαδο, 
μαστίχα, κρόκο Κοζάνης, γαλακτοκομικά προϊόντα, ελιές, μέλι, αυγοτάραχο, αλεύρι ζέας κ.α. Στο πολιτιστικό 
σκέλος της εκδήλωσης η ελληνίδα ερμηνεύτρια κα Κλεονίκη Δεμίρη, συνοδευόμενη από τον πιανίστα κ. Γιώργο 
Τσοκάνη, ερμήνευσε μελοποιημένη ελληνική ποίηση και επιλεγμένα τραγούδια γνωστών Ελλήνων συνθετών. 
Στην εκδήλωση συμμετείχαν περίπου 150 άτομα, μεταξύ των οποίων υψηλόβαθμα στελέχη ελληνικών, ξένων 
και εγχώριων επιχειρήσεων, εκπρόσωποι της εδώ διπλωματικής κοινότητας και στελέχη εδώ διεθνών 
οργανισμών. Ο αριθμός συμμετοχής ξεπέρασε τις προσδοκίες, με τη ζήτηση να υπερβαίνει τις δυνατότητες 
φιλοξενίας της αίθουσας, γεγονός που ενθαρρύνει την Αρχή μας για την ανάληψη ανάλογων πρωτοβουλιών 
στο μέλλον. Το ελληνικό μενού υψηλής γαστρονομίας θα συνεχίζει να προσφέρεται, από το εστιατόριο FOUR, 
για μερικές ημέρες ακόμη, για όσους επιθυμούν να το δοκιμάσουν. (Βλ. φωτογραφικό υλικό από την εκδήλωση 
στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=Mv-WKcDRrM4 ). 

-Διήμερο περιφερειακό φόρουμ για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία στα Σκόπια 
Ένα περιφερειακό φόρουμ για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία πραγματοποιήθηκε στα Σκόπια την 
Τετάρτη 4.3.2020. Στόχος ήταν η ανταλλαγή εμπειριών σε αυτόν τον τομέα και η παροχή λύσεων για την 
πρόληψη. Στο φόρουμ που διοργανώθηκε από την Ομοσπονδία Συνδικαλιστικών Οργανώσεων της Βόρειας 
Μακεδονίας και το Ινστιτούτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρευρέθηκαν εκπρόσωποι επτά χωρών. 
 
-Εργαστήρι (workshop) για το ελληνικό ελαιόλαδο Σκόπια, 19.3.2020  
Στις 19 Μαρτίου 2020, το Γραφείο ΟΕΥ της Ελληνικής Πρεσβείας στα Σκόπια διοργανώνει, σε συνεργασία με 
τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιολάδου (ΣΕΒΙΤΕΛ), εργαστήρι (workshop) με θέμα 
τις ευεργετικές ιδιότητες του ελληνικού ελαιολάδου και τη σημασία συμπερίληψής του στην καθημερινή 
διατροφή. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Park Hotel & Spa στα Σκόπια και απευθύνεται σε στοχευμένο 
κοινό (εστιάτορες, εισαγωγείς και διανομείς τροφίμων, γευσιγνώστες και σεφ, διατροφολόγους, 
δημοσιογράφους και bloggers του χώρου). Εκ μέρους του ΣΕΒΙΤΕΛ θα συμμετάσχει ο κ. Σπύρος Τζαβάρας, 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, ο οποίος και θα παρουσιάσει τη σημασία και προστιθεμένη 
αξία του ελληνικού ελαιολάδου για τη μεσογειακή διατροφή. Η παρουσίαση θα ολοκληρωθεί με διοργάνωση 
γευσιγνωσίας ελληνικών προϊόντων ελαιολάδου.  
 
-Fair for Tourism, 27-29.3.2020 – Διεθνής Έκθεση τουρισμού στο εμπορικό κέντρο “Skopje Ciry Mall” 
Ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα των Σκοπίων Skopje City Mall, διοργανώνει σε συνεργασία με το 
Οικονομικό Επιμελητήριο για τον Τουρισμό, της Βόρειας Μακεδονίας, κλαδική έκθεση διεθνούς χαρακτήρα  για 
την προβολή τουριστικών προορισμών, η οποία θα λάβει χώρα εντός του εμπορικού κέντρου μεταξύ 27-29 

https://www.youtube.com/watch?v=Mv-WKcDRrM4
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Μαρτίου. Η έκθεση απευθύνεται σε ταξιδιωτικούς πράκτορες, τουριστικά γραφεία, ξενοδόχους και θεσμικούς 
φορείς του τουρισμού τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία 
όχι μόνο να προβάλλουν, αλλά και να διαθέσουν στους πελάτες τους τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες. Για 
περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν απ’ ευθείας με τους διοργανωτές, 
ως ακολούθως: Valentina Nikolovska, Commercialization Manager, Skopje City Mall, Mob: +389 70 227 906, e-
mail: valentina.n@skopjecitymall.mk - Biljana Pejoska Risteska, CEO, Economic Chamber for Tourism – ECTM, 
Mob: +389 72 261 924, e-mail: ceo@sktm.org.mk. 
 
 
Η Προϊσταμένη 
 
 
Παγώνα Λάρδα 
Σύμβουλος ΟΕΥ Α’ 
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