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1. Επιχειρηματική δραστηριότητα
1.1 Ενέργεια και Ορυκτά
-Angjushev: Αναζήτηση εξωδικαστικής λύσης, με διαμεσολάβηση Ενεργειακής Κοινότητας, ως προς
διεκδικούμενη αποζημίωση από ΕΛ.Π.ΕΤ. – Βαλκανική Α.Ε
Ο αρμόδιος για την οικονομία Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας, κ. Kočo Angjushev
ανακοίνωσε ότι η διαιτητική διαδικασία με αντικείμενο την προσφυγή της ΕΛ.Π.ΕΤ. – Βαλκανικής Α.Ε. εναντίον
της Κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας για τη μη τήρηση των συμβατικών της δεσμεύσεων ως προς την
υποχρέωση αγοράς συγκεκριμένων ποσοτήτων μαζούτ διεκόπη προσωρινά, προκειμένου να αναζητηθεί
εξωδικαστική λύση. Σύμφωνα με το εδώ πρακτορείο ειδήσεων ‘ΜΙΑ’, ο Αντιπρόεδρος Angjushev δήλωσε ότι
στο πλαίσιο της σχέσης καλής γειτονίας με την Ελλάδα, η Κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας θα
προσπαθήσει να περιορίσει τη ζημία για το κράτος από τη διεκδικούμενη αποζημίωση της ΕΛ.Π.ΕΤ..
Προσέθεσε ότι, βάσει της σύμβασης του 1999 για την εξαγορά του εδώ διυλιστηρίου της ΟΚΤΑ από τα ΕΛ.ΠΕ.,
η Κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας ανέλαβε την υποχρέωση αγοράς 500.000 τόνων μαζούτ, ετησίως και ότι
η ποινή για τη μη τήρηση της εν λόγω συμβατικής υποχρέωσης ανέρχεται σε 29 δολ. ΗΠΑ ανά τόνο.
Σημειώνεται ότι η ΕΛ.Π.ΕΤ. – Βαλκανική Α.Ε. προσέφυγε (για δεύτερη φορά), στα τέλη του 2018, στη διεθνή
διαιτησία, διεκδικώντας την καταβολή αποζημίωσης ύψους 32 εκατ. δολ. ΗΠΑ από την Κυβέρνηση της Βόρειας
Μακεδονίας, για τη μη τήρηση της συμβατικής της υποχρέωσης για αγορά της προαναφερθείσας ποσότητας
μαζούτ, την περίοδο 2008-2011. Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας ενημέρωσε ότι έχει
ζητηθεί όπως η διαφορά μεταξύ ΕΛ.Π.ΕΤ. και Κυβέρνησης επιλυθεί στο πλαίσιο της Ενεργειακής Κοινότητας
(ΕΚ), η οποία διαθέτει Κέντρο Επίλυσης Διαφορών. Εξηγώντας τη συγκεκριμένη επιλογή, σημείωσε ότι η
διαμεσολάβηση της ΕΚ εγγυάται ότι η επίλυση της διαφοράς θα είναι δίκαιη και σύμφωνα με τους κανόνες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
-Angjushev: Εκ νέου λειτουργία πετρελαιαγωγού Θεσσαλονίκης - Σκοπίων
Ο κ. Angjushev αναφέρθηκε στο ζήτημα της εκ νέου λειτουργίας του πετρελαιαγωγού Θεσσαλονίκης - Σκοπίων,
σημειώνοντας ότι, εφ’ όσον κάτι τέτοιο συνεπάγεται φθηνότερες εισαγωγές πετρελαιοειδών για τη χώρα και
χαμηλότερες τιμές για τους καταναλωτές, τότε θα πρέπει ο αγωγός να ξαναλειτουργήσει, αλλά εντός του
πλαισίου της τρίτης δέσμης μέτρων της ΕΕ για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας (μεταφέρθηκε στην
εθνική νομοθεσία με τον ενεργειακό νόμο του 2018), λαμβάνοντας δηλαδή υπ’ όψιν τους κανόνες
ανταγωνισμού. Αυτό σημαίνει, όπως διευκρίνισε, ότι η πρόσβαση τρίτων στην εν λόγω υποδομή θα πρέπει να
είναι ελεύθερη και ότι η Ρυθμιστική Επιτροπή Ενέργειας θα καθορίσει το ύψος του τέλους χρήσης αυτής.
-Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού εγκατεστημένης ισχύος
10 MW στο χώρο του εξαντλημένου ανθρακωρυχείου του θερμοηλεκτρικού σταθμού Oslomej
Ο αρμόδιος για την οικονομία Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας, κ. Kočo Angjushev και
ο Υπουργός Οικονομίας της χώρας (αρμόδιος για θέματα ενέργειας), κ. Kreshnik Bekteshi ανακοίνωσαν, στο
πλαίσιο κοινής συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν στις 3 Απριλίου τ.ε., την προκήρυξη διεθνούς
διαγωνισμού για την κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού εγκατεστημένης ισχύος 10 MW. Ο εν λόγω
φωτοβολταϊκός σταθμός σχεδιάζεται να κατασκευαστεί στο χώρο του εξαντλημένου ανθρακωρυχείου του
ανενεργού σήμερα θερμοηλεκτρικού σταθμού Oslomej, στην περιοχή του Kičevo (στα Δυτικά της χώρας). Την
επένδυση πρόκειται να αναλάβει η εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Βόρειας Μακεδονίας ESM
(πρώην ‘ELEM’), η οποία είναι ιδιοκτήτρια του ανθρακωρυχείου και του σταθμού Oslomej. Πρόκειται για την
πρώτη επένδυση της ESM σε φωτοβολταϊκό σταθμό, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της
εταιρείας για απεξάρτηση από το λιγνίτη και δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου έργων Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας (ΑΠΕ). Η ESM ελέγχει σήμερα σχεδόν το 90% της παραγόμενης ενέργειας στη Δημοκρατία τη
Βόρειας Μακεδονίας. Η μέση ετήσια παραγωγή ενέργειας της ESM ανέρχεται σε 3.600 GWh από
θερμοηλεκτρικούς σταθμούς (εγκατεστημένη ισχύς 842 MW) και 1.200 GWh από υδροηλεκτρικούς
(εγκατεστημένη ισχύς 554 MW). H εταιρεία λειτουργεί, επίσης, το πρώτο αιολικό πάρκο στη χώρα με ετήσια
παραγωγή περίπου 100 GWh (εγκατεστημένη ισχύς 36,8 MW). Το προϋπολογιζόμενο ύψος της επένδυσης
στον φωτοβολταϊκό σταθμό του Oslomej ανέρχεται σε περίπου 10 εκατ. ευρώ και το μεγαλύτερο μέρος της
αναμένεται να καλυφθεί από δάνειο ύψους 7 εκατ. ευρώ που θα χορηγήσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα
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Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD). Καταληκτική προθεσμία για την υποβολή προσφορών είναι η 10η
Μαΐου 2019. Η συμβατική περίοδος θα έχει διάρκεια 46 μηνών με πιθανή ημερομηνία έναρξης ισχύος της
σύμβασης την 3η Ιουλίου 2019.
Αναλυτικότερη πληροφόρηση σχετικά με τον διαγωνισμό είναι διαθέσιμη στο τελευταίο δελτίο τρεχουσών
προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών του Γραφείου μας (από 4/4 - ιστοσελίδα Agora:
http://agora.mfa.gr/infofiles/TENDERS%20April_2019%20mk.pdf), καθώς και στoν ακόλουθο σύνδεσμο της
ιστοσελίδας της EBRD: https://ecepp.ebrd.com/delta/noticeSearchResults.html
Σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο Angjushev, ο διαγωνισμός για τον φωτοβολταϊκό σταθμό του Oslomej αποτελεί
το πρώτο βήμα ενός ευρύτερου σχεδίου της Κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας για αύξηση της συμμετοχής
των ΑΠΕ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως ο ίδιος ενημέρωσε, κατά τη συνέντευξη τύπου, έως το
τέλος του τρέχοντος μηνός θα ανακοινωθεί η προκήρυξη νέου διαγωνισμού για την κατασκευή φωτοβολταϊκού
σταθμού εγκατεστημένης ισχύος 62 MW, εκ των οποίων τα 35 σε κρατική γη και τα 27 σε ιδιωτική. Από
πλευράς του, ο Υπουργός Οικονομίας ανέφερε ότι ο θερμοηλεκτρικός σταθμός Oslomej ήταν σχεδόν ανενεργός
για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα των τελευταίων ετών και επεσήμανε ότι με τη σχεδιαζόμενη επένδυση
στον φωτοβολταϊκό σταθμό θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας που θα απορροφήσουν ορισμένους από
τους εργαζομένους του θερμοηλεκτρικού σταθμού και θα παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια ικανή να καλύψει τις
ανάγκες 2.000 νοικοκυριών. Σημειώνεται ότι τα σημερινά αποθέματα λιγνίτη της Βόρειας Μακεδονίας
αναμένεται να εξαντληθούν σε χρονικό διάστημα 7-8 ετών. Τα σενάρια που περιλαμβάνονται στο σχέδιο της
νέας εθνικής ενεργειακής στρατηγικής, προβλέπουν την αξιοποίηση νέων ορυχείων λιγνίτη, την εισαγωγή
λιγνίτη για την τροφοδοσία του μοναδικού εν λειτουργία θερμοηλεκτρικού σταθμού REK Bitola (Μοναστηρίου),
τη σταδιακή μείωση της εξάρτησης από το λιγνίτη ή ακόμα και τη διακοπή της λειτουργίας του REK Bitola με
παράλληλη αύξηση της συμμετοχής φυσικού αερίου και ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της χώρας. Επί του
παρόντος, η Κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας δεν έχει λάβει κάποια απόφαση ως προς την επιλογή ή τον
συνδυασμό επιλογών που θα προτιμηθεί. Έχει περιλάβει, πάντως, στον βραχυπρόθεσμο ενεργειακό
σχεδιασμό της την κατασκευή φωτοβολταϊκών μονάδων συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 200 MW.
-Παλαιές πηγές και έρευνες υποστηρίζουν ότι υπάρχουν αποθέματα ουρανίου, βηρυλλίου και χρυσού
στη Βόρεια Μακεδονία
Σύμφωνα με παλαιότερα έγγραφα της CIA πριν από 65 χρόνια, τα οποία πρόσφατα αποκαλύφθηκαν στον
τύπο, η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας διαθέτει σημαντικές πηγές ουρανίου, βηρυλλίου και χρυσού. Τα
κοιτάσματα βρίσκονται κοντά στις πόλεις Bitola, Radovis και Strumica. Αυτό επιβεβαιώθηκε και από την
έρευνα που πραγματοποίησε το εδώ Μεταλλευτικό και Γεωλογικό Ινστιτούτο τη δεκαετία του 1950 και του 1960.
Σε ένα έγγραφο του 2008 που αποκαλύφθηκε από το WikiLeaks, ο Αμερικανός Πρεσβευτής κ. Philip Reeker
ζήτησε περισσότερες πληροφορίες από τον τότε πρωθυπουργό Νικόλα Γκρουέφσκι ως προς τα σχέδια της
χώρας για την δημιουργία ορυχείων ουρανίου.

1.2 Κατασκευές, δομικά υλικά και Real Estate
-Έκδοση οικοδομικών αδειών (Φεβρουάριος 2019)
Σύμφωνα με στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το Φεβρουάριο του 2019 εκδόθηκαν συνολικά 153
άδειες οικοδομής, οι οποίες ήταν κατά 13,6% λιγότερες από τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.
Σύμφωνα με τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, η αναμενόμενη συνολική αξία των κατασκευών ανήλθε σε
1.181.458 χιλ. δηνάρια., ήτοι 49,1% λιγότερο από τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Από το
σύνολο των εκδοθέντων οικοδομικών αδειών, 81 (52,9%) είναι για κτίρια, 26 (17,0%) για έργα πολιτικού
μηχανικού και 46 (30,1%) για ανακατασκευές. Από το σύνολο των 153 δομών, για 83 (54,2%) οι επενδυτές
ήταν ιδιώτες και για 70 (45,8%) δομές οι επενδυτές ήταν επιχειρήσεις. Κατά την περίοδο αναφοράς,
προγραμματίζονται 123 κατοικίες για κατασκευή, συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 13.404 τ.μ.

1.3 Τραπεζικός Τομέας & Χρηματιστηριακή αγορά
-Δημοπρασίες δυο τίτλων δημοσίου, συνολικού ύψους 38,8 εκατ. ευρώ
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, το Υπουργείο
Οικονομικών της χώρας θα προσφέρει δυο τίτλους δημοσίου, συνολικού ύψους 2,4 δισ δηναρίων ($ 43,7 εκατ.
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/€ 38,8 εκατ.), σε δημοπρασία, στις 16 Απριλίου τ.ε. Η προσφορά περιλαμβάνει χρεόγραφα διάρκειας ενός
έτους, ύψους 1,5 δισ. δηναρίων και ομολόγα δημοσίου 30ετών, ύψους 900 εκατ. δηνάρια. Η Κεντρική Τράπεζα
θα πουλήσει τα κρατικά αξιόγραφα για λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών μέσω διαγωνισμού, στον
οποίο η τιμή και το κουπόνι καθορίζονται εκ των προτέρων και οι πρωτογενείς αντιπρόσωποι υποβάλλουν
προσφορές μόνο με ποσά.
-Νομισματικές εξελίξεις στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας (Μάρτιος 2019)
Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας, το Μάρτιο του 2019 το ευρύ χρήμα σημείωσε μέτρια
μηνιαία αύξηση 0,2%, ως αποτέλεσμα της αύξησης σε όλες τις συνιστώσες του, με πιο έντονες αυτές των
βραχυπρόθεσμων καταθέσεων και των καταθέσεων όψεως. Σε ετήσια βάση, η αύξηση της προσφοράς
χρήματος ήταν 10,4%, κυρίως λόγω της αύξησης των καταθέσεων όψεως και των βραχυπρόθεσμων
καταθέσεων, με μικρή θετική συμβολή στην ετήσια αύξηση του νομίσματος σε κυκλοφορία και των καταθέσεων
έως και δύο χρόνια. Κατά τη διάρκεια του Μαρτίου τ.ε, οι συνολικές καταθέσεις σημείωσαν μηνιαία και ετήσια
αύξηση κατά 0,4% και 11,1% αντίστοιχα, εν μέσω αύξησης των καταθέσεων και στους δύο τομείς (επιχειρήσεις
και νοικοκυριά), με πιο έντονες στον τομέα των νοικοκυριών. Τα συνολικά δάνεια αυξήθηκαν κατά 1,0% σε
μηνιαία βάση, λόγω του αυξημένου δανεισμού και στους δύο τομείς, οι οποίοι έχουν σχεδόν ισοδύναμο μερίδιο
στη μηνιαία ανάπτυξη. Σε ετήσια βάση, ο ρυθμός αύξησης των δανείων ήταν 9,0% και εξηγείται από την
αύξηση των δανείων και στους δύο τομείς, με ελαφρώς πιο έντονη αύξηση στον τομέα των νοικοκυριών
(μερίδιο ανάπτυξης κατά 52,6%).
1. Καταθέσεις και δάνεια του εταιρικού τομέα
-Το Μάρτιο του 2019, οι συνολικές καταθέσεις των επιχειρήσεων είναι υψηλότερες κατά 0,3% σε μηνιαία βάση.
Η ανάπτυξη προκύπτει από την αύξηση των μακροπρόθεσμων καταθέσεων δηναρίου, των βραχυπρόθεσμων
καταθέσεων σε ξένο νόμισμα και των καταθέσεων όψεως, η οποία εξουδετερώθηκε μερικώς μέσω της μείωσης
των βραχυπρόθεσμων καταθέσεων δηναρίου και των μακροπρόθεσμων καταθέσεων σε ξένο νόμισμα. Σε
ετήσια βάση, οι εταιρικές καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 12,1%, κυρίως λόγω της αύξησης των καταθέσεων
όψεως και των βραχυπρόθεσμων καταθέσεων σε ξένο νόμισμα και σε δηνάρια, ανάμεσα σε μικρές μεταβολές,
αλλά με θετική συμβολή των μακροπρόθεσμων καταθέσεων (σε ξένο νόμισμα και δηνάρια). Το Μάρτιο του
2019, τα εταιρικά δάνεια σημείωσαν μηνιαία και ετήσια αύξηση 1,0% και 8,2% αντίστοιχα. Σύμφωνα με τη
δομή του νομίσματος, τα δάνεια που χορηγήθηκαν σε ξένο νόμισμα είχαν υψηλότερο μερίδιο στη μηνιαία
ανάπτυξη, ενώ η ετήσια αύξηση οφείλεται κυρίως στα δάνεια που χορηγήθηκαν σε δηνάρια.
2. Καταθέσεις και δάνεια των νοικοκυριών
-Το Μάρτιο του 2019, το σύνολο των καταθέσεων των νοικοκυριών σημείωσε μηνιαία αύξηση 0,2%, η οποία
οφείλεται στην αύξηση των μακροπρόθεσμων καταθέσεων (σε δηνάρια και ξένο νόμισμα) και των
βραχυπρόθεσμων καταθέσεων σε ξένο νόμισμα, εν μέσω της μείωσης των καταθέσεων όψεως. Ο ετήσιος
ρυθμός αύξησης των καταθέσεων των νοικοκυριών ήταν 8,7%, κυρίως λόγω της αύξησης των καταθέσεων
όψεως και των βραχυπρόθεσμων καταθέσεων σε ξένο νόμισμα, μέσα σε μια θετική συμβολή των
μακροπρόθεσμων καταθέσεων (σε δηνάρια και σε ξένο νόμισμα).
-Το Μάρτιο του 2019, τα συνολικά δάνεια των νοικοκυριών σημείωσαν μηνιαία και ετήσια αύξηση 1,0% και
9,7% αντίστοιχα. Αναλύοντας το νόμισμα, οι ανοδικές μηνιαίες και ετήσιες μεταβολές οφείλονται κυρίως σε
δάνεια μετρητών (μερίδιο 75,6% και 72,1% αντίστοιχα).
-Το μήνα Μάρτιο τ.ε., σύμφωνα με το σκοπό των δανείων που χορηγήθηκαν σε ιδιώτες, η πιο κοινή κατηγορία
αυτή των καταναλωτικών δανείων, σημείωσε μηνιαία και ετήσια αύξηση 1,2% και 10,9% αντίστοιχα. Τα
στεγαστικά δάνεια αυξήθηκαν επίσης κατά 1,2% σε μηνιαία βάση, ενώ ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του εν λόγω
στοιχείου παρέμεινε αμετάβλητος σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα και ανήλθε στο 13,6%. Τον Μάρτιο
τ.ε., μετά τα αρνητικά ποσοστά του προηγούμενου μήνα, τα δάνεια αυτοκινήτων σημείωσαν μηνιαία και ετήσια
άνοδο 2,3% και 0,4% αντίστοιχα. Τα δάνεια που χορηγήθηκαν με βάση τις πιστωτικές κάρτες παραμένουν
αμετάβλητα σε μηνιαία βάση, ενώ σε ετήσια βάση σημείωσαν πτώση 0,4%. Τον Μάρτιο τ.ε., οι υπεραναλήψεις
σημείωσαν μηνιαία αύξηση 1,1%, ενώ σε ετήσια βάση, το στοιχείο αυτό σημείωσε ρυθμό ανάπτυξης 8,4%. Τα
δάνεια που χορηγήθηκαν σε άλλη βάση σημείωσαν μηνιαία και ετήσια αύξηση 0,6% και 6,2%, αντίστοιχα.
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1.4 Αγροτικός τομέας και τομέας τροφίμων
-Προβλήματα των αγροτών στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας
Η χαμηλή τιμή αγοράς και η έλλειψη εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποτελούν τα βασικά προβλήματα των
αγροτών της χώρας. Σύμφωνα με τους παραγωγούς γαλακτοκομικών προϊόντων, στον τομέα τους χρειάζονται
νέοι κανονισμοί που να διέπουν τη γαλακτοκομική παραγωγή, οι οποίοι να δίνουν τη δυνατότητα στους
αγρότες να πουλήσουν απ’ ευθείας την παραγωγή τους, αντί να καταφεύγουν στις κεντρικές αγορές.
-15 άδειες σε εγχώριες και ξένες εταιρείες στον τομέα της φαρμακευτικής κάνναβης
Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό της χώρας κ. Zaev, στον τομέα της φαρμακευτικής κάνναβης έχουν ήδη εκδοθεί
άδειες σε δεκαπέντε (15) εγχώριες και ξένες εταιρείες. Το συνολικό ύψος της επένδυσης στον συγκεκριμένο
τομέα εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 40 εκατ. ευρώ και οι νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν,
υπολογίζονται σε 300.
-Δείκτες τιμών στη γεωργία (Μάρτιος 2019)
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης τιμών στη γεωργία τον Μάρτιο του
2019 αυξήθηκε κατά 2,1% ως προς τις Εισροές, ενώ ως προς την Παραγωγή αυξήθηκε κατά 1,3% σε σύγκριση
με τον Μάρτιο του προηγούμενου έτους. Το Μάρτιο του 2019, σε σύγκριση με το Μάρτιο του 2018, ο δείκτης
τιμών εισροών 1 (αγαθά που καταναλώνονται σήμερα στη γεωργία) ήταν 102,4 και ο δείκτης τιμών για την
Εισροή 2 (επένδυση στη γεωργία) ήταν 98,4. Στην παραγωγή το Μάρτιο του 2019, σε σύγκριση με τον Μάρτιο
του 2018, ο δείκτης τιμών της καλλιέργειας ήταν 101,5 και ο δείκτης τιμών της ζωικής παραγωγής ήταν 100,0.
-Το Υπουργείο Γεωργίας ανοίγει περιφερειακά γραφεία σε Novaci και Mogila
Το Υπουργείο Γεωργίας άνοιξε περιφερειακά γραφεία στους Δήμους Novaci και Mogila, τα οποία θα
επιτρέψουν στους αγρότες στις περιοχές αυτές να ενημερωθούν και να υποβάλουν αίτηση για οικονομικές
ενισχύσεις στη γεωργία. Όπως επανέλαβε το Υπουργείο σε δελτίο Τύπου στις 29.4.2019, βρίσκεται σε εξέλιξη
η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για επιδοτήσεις από το Πρόγραμμα 2019 για Χρηματοοικονομική
Υποστήριξη της γεωργίας. Η προθεσμία λήγει στις 30 Μαΐου τ.ε.. Οι αιτήσεις αφορούν πολλούς τομείς,
συμπεριλαμβανομένης της εκτροφής αιγών και μελισσών και καλλιέργεια φρούτων και λαχανικών. Σύμφωνα με
δηλώσεις της Περιφερειακής Μονάδας του Υπουργείου στο Μοναστήρι (Bitola), οι αιτήσεις για οικονομική
ενίσχυση κατατίθενται ηλεκτρονικά, ανεξάρτητα από το ποιος τις υποβάλλει. Τα περιφερειακά γραφεία θα
λειτουργούν καθημερινά από τις 8 π.μ. έως τις 4 μ.μ.

1.5 Βιομηχανικός Τομέας
-Δείκτης εμπιστοσύνης επιχειρήσεων στη Βόρεια Μακεδονία (Μάρτιος 2019)
Σύμφωνα με έρευνα για τις επιχειρηματικές τάσεις στον τομέα της μεταποιητικής βιομηχανίας, ο δείκτης
εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας κατέγραψε αύξηση φτάνοντας τις
31,40 μονάδες το Μάρτιο τ.ε. από 30,80 μονάδες το Φεβρουάριο του 2019. Για την περίοδο 2001 έως 2019 η
εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων στη χώρα ήταν, κατά μέσο όρο, 6,73 μονάδες, με το υψηλότερο επίπεδο των
35,80 μονάδων να καταγράφεται τον Αύγουστο του 2001. Η έρευνα για τις επιχειρηματικές τάσεις στον τομέα
της μεταποιητικής βιομηχανίας είναι μια ποιοτική έρευνα που χρησιμοποιεί τεχνικές ελέγχου γνώμης και
συλλέγει ένα δείγμα 250 επιχειρηματικών οντοτήτων που ταξινομούνται στον κλάδο αριθ. 15 έως 36 της
εθνικής ταξινόμησης δραστηριοτήτων (NACE). Συλλέγει ποιοτικά και όχι ποσοτικά δεδομένα από τους
διαχειριστές επιχειρήσεων σχετικά με την εκτίμησή τους για την τρέχουσα κατάσταση των κύριων οικονομικών
δεικτών στις επιχειρηματικές οντότητες τους και τις προσδοκίες τους για τις κατευθύνσεις των κινήσεων αυτών
των δεικτών στο εγγύς μέλλον.

1.6 Τομέας Μεταφορών & Επικοινωνιών
-Δοκιμή & έλεγχος λειτουργίας της σιδηροδρομικής σύνδεσης Μοναστηρίου-Kremenica
Όπως μετέδωσε το εδώ κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο ‘ΜΙΑ’, η αυστριακών συμφερόντων
κατασκευαστική εταιρεία ‘Strabag SE’ - ανάδοχος του έργου της σιδηροδρομικής γραμμής Μοναστηρίου ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------Γραφείο ΟΕΥ - Σκοπίων
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Kremenica πραγματοποίησε την πρώτη δοκιμή λειτουργίας της εν λόγω σύνδεσης, προκειμένου να
εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα. Για τη δοκιμή χρησιμοποιήθηκε επιβατική
αμαξοστοιχία, η οποία διήλθε από τη βιομηχανική ζώνη του Zabeni, στάθμευσε στην Kremenica και επέστρεψε
στο Μοναστήρι. Σύμφωνα με το ‘ΜΙΑ’, οι διαβάσεις πεζών και οχημάτων, καθώς και η σχετική σήμανση κατά
μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής, συνολικής έκτασης 17 χλμ., έχουν ολοκληρωθεί. Το συνολικό κόστος του
έργου ανήλθε στα 17,1 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από κονδύλια IPA. Ο αρμόδιος για την
οικονομία Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας, κ. Kočo Angjushev και ο Υπουργός
Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας, κ. Goran Sugareski έχουν επανειλημμένως αναφερθεί με δηλώσεις
τους στη σημασία του εν θέματι έργου για την περιοχή του Μοναστηρίου και τη βιομηχανική ζώνη του Zabeni,
τονίζοντας τα οικονομικά οφέλη από την προοπτική σιδηροδρομικής σύνδεσης αυτών με τη Φλώρινα, καθώς
και με τον λιμένα Θεσσαλονίκης.
-Μέτρα για τη μείωση της διάρκειας των διαδικασιών και του χρόνου αναμονής στα σύνορα για τους
μεταφορείς της Δημοκρατίας της Βορείου Μακεδονίας ζητά το Οικονομικό Επιμελητήριο
Το Οικονομικό Επιμελητήριο της χώρας προτρέπει το κράτος να λάβει μέτρα για τη μείωση της διάρκειας των
διαδικασιών και του χρόνου αναμονής στα σύνορα για τους μεταφορείς της Βορείου Μακεδονίας προκειμένου
να συμβάλει στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής επιχειρηματικότητας. Προκειμένου να
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες φυτοϋγειονομικής και κτηνιατρικής επιθεώρησης στα σημεία διέλευσης των
συνόρων, οι οδηγοί φορτηγών στο Kjafasan και στο Tabanovce πρέπει να περιμένουν από τρεις έως
περισσότερες από 24 ώρες.

1.7 Τομέας Υγείας & Περιβάλλοντος
-Συμφωνία Συνεργασίας στον τομέα του περιβάλλοντος και της προστασίας των υδάτων μεταξύ της
Δημοκρατίας τη Βόρειας Μακεδονίας και Βουλγαρίας
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Υδάτων κ. Neno Dimov και η Υπουργός Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της
Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας κα. Sadullah Duraki υπέγραψαν Συμφωνία Συνεργασίας στον τομέα του
Περιβάλλοντος και των Υδάτων. Ο κ. Dimov υπενθύμισε ότι ακόμη και κατά τη διάρκεια της βουλγαρικής
Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων ήταν προτεραιότητα
της εξωτερικής πολιτικής της Βουλγαρίας και πρόσθεσε ότι η χώρα του έχει στηρίξει πλήρως την έναρξη των
διαπραγματεύσεων μεταξύ της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας και της ΕΕ, οι οποίες ευελπιστεί ότι θα
ξεκινήσουν τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους. Πρόσθεσε ότι η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας ακολουθεί το
δρόμο που είχε η Βουλγαρία την περίοδο 1997-2007. Ειδικότερα, ως προς το περιβάλλον ανέφερε ότι, η
Βουλγαρία έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία σε βασικούς τομείς που σχετίζονται με το περιβάλλον και ότι η
συμφωνία που υπογράφηκε στοχεύει στην ανταλλαγή εμπειριών - αρνητικών και θετικών-, σε αυτά τα 10
χρόνια. Σύμφωνα με την Υπουργός κα Sadullah Duraki, το περιβάλλον είναι βασικό στοιχείο στην ποιότητα
ζωής κάθε ατόμου και εξέφρασε ευγνωμοσύνη για τη Βουλγαρική αρωγή, μέσω της Συμφωνίας. Τα επόμενα
βήματα στη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών θα είναι σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων για την προετοιμασία
της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας για την έναρξη των ενταξιακών συνομιλιών της με την ΕΕ.
-Η τοπική υπηρεσία καθαρισμού της Δοϊράνης θα τεθεί σε διαχείριση με σύμβαση παραχώρησης ή θα
λειτουργεί μέσω εταιρικής σχέσης δημόσιου ιδιωτικού τομέα
Οι τοπικές αρχές στην Δοϊράνη σχεδιάζουν να θέσουν την τοπική υπηρεσία καθαρισμού σε διαχείριση με
σύμβαση παραχώρησης εκμετάλλευσης ή να λειτουργεί μέσω εταιρικής σχέσης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα
(ΣΔΙΤ). Για το λόγο αυτό έχουν αναπτύξει, εδώ και οκτώ μήνες, μια μελέτη σκοπιμότητας. Σύμφωνα με τον
Δήμαρχο κ. Ango Angov το μακροχρόνιο πρόβλημα των δικτύων αποχέτευσης στη Δοϊράνη και στις γύρω
περιοχές θα επιχειρηθεί να επιλυθεί με τον τρόπο αυτό.

1.8 Τομέας Τουρισμού
-Στατιστικά στοιχεία Τουρισμού στην Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας (Φεβρουάριος 2019)
Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο αριθμός των τουριστών
το Φεβρουάριο του 2019 ήταν 43.666 και ο αριθμός των διανυκτερεύσεων ήταν 91.731. Ο αριθμός των
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τουριστών τον Φεβρουάριο του 2019, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2018, αυξήθηκε κατά 6,0% και ο
αριθμός των διανυκτερεύσεων αυξήθηκε κατά 2,7%. Παράλληλα, ο αριθμός των εγχώριων τουριστών το
Φεβρουάριο του 2019, σε σύγκριση με το Φεβρουάριο του 2018, αυξήθηκε κατά 12,8%, ενώ ο αριθμός των
ξένων τουριστών αυξήθηκε κατά 2,3%. Επιπλέον, ο αριθμός των διανυκτερεύσεων των εγχώριων τουριστών το
Φεβρουάριο του 2019, σε σύγκριση με το Φεβρουάριο του 2018, αυξήθηκε κατά 8,4%, ενώ ο αριθμός των
διανυκτερεύσεων ξένων τουριστών μειώθηκε κατά 1,0%. Την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2019, σε
σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ο αριθμός των τουριστών αυξήθηκε κατά 2,4%: ο αριθμός των
εγχώριων τουριστών αυξήθηκε κατά 7,0%, ενώ ο αριθμός των ξένων τουριστών μειώθηκε κατά 0,4%. Την
περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2019, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ο αριθμός των
διανυκτερεύσεων μειώθηκε κατά 1,1%: ο αριθμός των διανυκτερεύσεων των εγχώριων τουριστών αυξήθηκε
κατά 4,2%, ενώ οι ξένοι τουρίστες μειώθηκαν κατά 5,0%.

1.9 Άλλες ειδήσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος
-Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών (25.04.2019)
Σημειώνεται ότι στις 25 Απριλίου τ.ε. το Γραφείο ΟΕΥ - Σκοπίων εξέδωσε νέο δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων
δημοσίων διαγωνισμών, το οποίο είναι διαθέσιμο στη διαδικτυακή πύλη AGORA, στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://agora.mfa.gr/infofiles/TENDERS%20April%20II%20__2019%20mk.pdf
-Η αγορά για τις νεοφυείς επιχειρήσεις (start-up) στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας
Οι νεοφυείς επιχειρήσεις (start up) άρχισαν να αναπτύσσεται στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας πριν
από μια δεκαετία, περίπου, κυρίως στα Σκόπια που αποτελεί και το κύριο επιχειρηματικό κέντρο της χώρας και
το κέντρο όπου προετοιμάζονται οι ειδικοί στον τομέα της τεχνολογίας και των συναφών δραστηριοτήτων. Η
αγορά των νεοφυών επιχειρήσεων, σήμερα στη χώρα, ακολουθεί ανοδική πορεία. Οι παράγοντες οι οποίοι
συνεκτιμούνται για την σύσταση μιας νεοφυούς επιχείρησης είναι συνήθως οι ακόλουθοι: α) ο ελάχιστος
χρόνος που απαιτείται για την σύσταση μιας εταιρείας: η διαδικασία στην Δημοκρατία της Βόρειας
Μακεδονίας μπορεί να ολοκληρωθεί εντός μίας ημέρας, β) το κόστος σύστασης: το τέλος εγγραφής που
επιβάλλεται από την τοπική αρχή καταχώρισης είναι πολύ χαμηλό, π.χ. 40 ευρώ για την εγγραφή μιας
εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, γ) το συνολικό κόστος ενσωμάτωσης της επιχειρήσεις: για παράδειγμα,
στην περίπτωση μιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (LLC) στην τοπική αγορά, το ελάχιστο μετοχικό
κεφάλαιο είναι 5.000 ευρώ. Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, το μετοχικό κεφάλαιο για την ίδια δομή είναι πολύ
υψηλότερο, όπως π.χ. στην Γερμανία χρειάζεται κεφάλαιο ύψους 25.000 ευρώ, δ) η προσβασιμότητα στην
τοπική αγορά στελεχών και ταλέντων και το χαμηλό κόστος απασχόλησης: το κόστος απασχόλησης είναι
συγκριτικά χαμηλό για τις επιχειρήσεις, ωστόσο ως προς την επάρκεια καταρτισμένων στελεχών, η χώρα
αντιμετωπίζει πρόβλημα, εξ αιτίας της μετανάστευσης (brain drain), ε) τη διαθεσιμότητα χώρων
συστέγασης, οι οποίοι σήμερα αποτελούν μερικούς από τους πιο συνηθισμένους τρόπους λειτουργίας μιας
επιχείρηση στον τομέα της τεχνολογίας, - στ) γρήγορη ταχύτητα στο διαδίκτυο, - ζ) η ευνοϊκή γεωγραφική
θέση: εγγύτητα με άλλες ευρωπαϊκές αγορές, όπως η Βουλγαρία, η Ελλάδα ή η Τουρκία, (μια αγορά που είναι
γνωστή ως ο παγκόσμιος προορισμός για κλινικές μεταμόσχευσης μαλλιών), η) το φορολογικό σύστημα: ο
φόρος εταιρειών εφαρμόζεται σε ποσοστό 10% και ο φόρος προστιθέμενης αξίας φτάνει σε ποσοστό 18%. Μία
startup στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας μπορεί εύκολα να καταχωρηθεί ως εταιρεία περιορισμένης
ευθύνης (LLCs), καθώς παρέχονται πολύ ελκυστικές συνθήκες. Αυτή η επιχειρηματική μορφή μπορεί να
συσταθεί από έναν μέτοχο κατ’ ελάχιστον και μέχρι 50. Τέλος, η αγορά νεοφυών επιχειρήσεων στη Βόρεια
Μακεδονία ενισχύεται από μια σειρά δράσεων που στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγικής ικανότητας
αυτού του τομέα. Έτσι, οι επενδυτές που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν μια start up μπορούν να συμμετάσχουν
σε σχετικές εκδηλώσεις και συναντήσεις, προγράμματα επιτάχυνσης και μπορούν να επωφεληθούν από την
εκπαίδευση νέων φοιτητών που έχουν εγγραφεί σε μαθήματα τεχνολογίας και πληροφορικής.
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2. Οικονομικές ειδήσεις
-Επικείμενη έγκριση κονδυλίων συνολικού ύψους 420 εκατ. δολ. ΗΠΑ από την Παγκόσμια Τράπεζα για
τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του εδώ Υπουργείου Οικονομικών, ο Υπουργός, κ. Dragan Tevdovski
συναντήθηκε με την περιφερειακή Διευθύντρια της Παγκόσμιας Τράπεζας για τα Δυτικά Βαλκάνια, κα Linda
Van Gelder, στο πλαίσιο των εαρινών συναντήσεων Παγκόσμιας Τράπεζας και Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου, στην Ουάσιγκτον. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο κ. Tevdovski δήλωσε, μετά την
προαναφερθείσα συνάντηση, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκόσμιας Τράπεζας αναμένεται να εγκρίνει,
εντός του επόμενου μηνός, το Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης για την προγραμματική περίοδο 2019-2023, μέσω του
οποίου θα διατεθούν στη χώρα κονδύλια συνολικού ύψους 420 εκατ. δολ. ΗΠΑ. Το εν λόγω ποσό θα
αξιοποιηθεί για τη χρηματοδότηση έργων στους τομείς των οδικών υποδομών, της διευκόλυνσης του εμπορίου,
της γεωργίας, της εκπαίδευσης, της υγείας και του ανθρώπινου κεφαλαίου. Ο Υπουργός Οικονομικών της
Βόρειας Μακεδονίας σημείωσε επίσης ότι μετά τους αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης του 2017, η οικονομία της
χώρας κατάφερε να ανακάμψει το 2018, επιτυγχάνοντας ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 3,7%, το τελευταίο
τρίμηνο του 2018. Προσέθεσε ότι τα στατιστικά στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους είναι θετικά,
καθώς βιομηχανική παραγωγή και εξαγωγές κατέγραψαν αύξηση της τάξης του 10% και 6,8%, αντιστοίχως.
-Εαρινή Έκθεση Παγκόσμιας Τράπεζας: Οι οικονομίες των Δυτικών Βαλκανίων αναμένεται να
συνεχίσουν να αναπτύσσονται το 2019-20 αλλά είναι ευάλωτες στους κινδύνους
Σύμφωνα με την προσφάτως δημοσιευθείσα εαρινή έκθεση της Παγκόσμια Τράπεζας, η οικονομική ανάπτυξη
στα Δυτικά Βαλκάνια, το 2018, έφθασε στο 3,8% και υποστηρίχθηκε από την αύξηση των δημόσιων δαπανών,
και σε ορισμένες χώρες όπως στην Αλβανία και στη Βόρεια Μακεδονία από την αύξηση των καθαρών
εξαγωγών. Η ανάπτυξη, για το 2019-20, αναμένεται να είναι κατά μέσο όρο 3,7%, ταχύτερη από αυτήν των
χωρών της ΕΕ και παρόμοια με τον μέσο όρο για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (CEE). Ο ρυθμός
ανάπτυξης θα διαφέρει ανά χώρα, παρουσιάζοντας επιτάχυνση στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, το Κοσσυφοπέδιο
και τη Βόρεια Μακεδονία και επιβράδυνση στην Αλβανία, το Μαυροβούνιο και τη Σερβία. Κοινοί παράγοντες
για όλες τις χώρες είναι τα πρόσφατα δημοσιονομικά κίνητρα και οι ευνοϊκές εξωτερικές συνθήκες που ώθησαν
την ανάπτυξη το 2018. Τα αποτελέσματα αυτών των παραγόντων προκαλούν τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές
ανάπτυξης στην περιοχή. Οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων αντιμετωπίζουν αυξανόμενους εξωτερικούς και
εγχώριους κινδύνους. Σε αυτό το πλαίσιο, υπάρχει η ευκαιρία να προωθηθούν οι μεταρρυθμίσεις για τον
μετριασμό των κινδύνων και των απαιτήσεων για μεγαλύτερες οικονομικές ευκαιρίες. Παρά την ισχυρότερη
ανάπτυξη το 2018, η δημιουργία θέσεων εργασίας επιβραδύνθηκε, αντανακλώντας τον περιορισμένο
δυναμισμό του ιδιωτικού τομέα. Σε ορισμένες χώρες, η μείωση της ανεργίας προήλθε από την αύξηση της
αδρανείας του εργατικού δυναμικού και την μετανάστευση και όχι από τις νέες θέσεις εργασίας. Οι
στρεβλώσεις της αγοράς εργασίας σε επίπεδο χώρας παραμένουν εμφανείς στις περιφερειακές ανισότητες και
στις ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων. Ειδικότερα, ως προς την Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας,
προβλέπονται τα εξής: α) η ανάπτυξη ανέκαμψε στο 2,7% το 2018, λόγω της κατανάλωσης και των καθαρών
εξαγωγών, καθώς και λόγω των επενδύσεων, οι οποίες άρχισαν να ανακάμπτουν. β) Η ανεργία μειώθηκε σε
ιστορικό χαμηλό επίπεδο και η μισθολογική πίεση συνεχίζεται, λόγω της έλλειψης εργατικού δυναμικού σε
ορισμένους τομείς, γ) Το δημοσιονομικό έλλειμμα μειώθηκε το 2018, καθώς τα έσοδα αυξήθηκαν και οι
κεφαλαιουχικές δαπάνες υπο-εκτελέστηκαν σημαντικά. Ωστόσο, το δημόσιο χρέος αυξήθηκε. δ) Οι πολιτικές
προοπτικές βελτιώθηκαν και ως εκ τούτου θα πρέπει να δοθεί έμφαση στις οικονομικές μεταρρυθμίσεις για να
αναζωογονηθεί η διαδικασία σύγκλισης της ΕΕ. (Περισσότερες λεπτομέρειες δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/66119)
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3. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
-ΠΘ Zaev: Ανακοίνωση 19 νέων Άμεσων Ξένων Επενδύσεων από Γερμανία, Τουρκία, ΗΠΑ, καθώς και
Αλβανία, Ελβετία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ινδία, Ιταλία, Ρωσία
Ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, κ. Zoran Zaev ανακοίνωσε, μέσω του προσωπικού του
λογαριασμού στο facebook, δεκαεννέα (19) νέες ξένες επενδύσεις, οι οποίες είτε έχουν υλοποιηθεί, είτε είναι
υπό υλοποίηση, είτε βρίσκονται ήδη στη δεύτερη φάση της ανάπτυξής τους. Σύμφωνα με τη σχετική
ανακοίνωση, οι εν λόγω επενδύσεις (η αξία των οποίων δεν προσδιορίζεται) προέρχονται από εννέα (9) χώρες
(Αλβανία, Γερμανία, Ελβετία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ΗΠΑ, Ινδία, Ιταλία, Ρωσία και Τουρκία) και
συγκεντρώνονται στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας (μηχανικά και ηλεκτρικά ανταλλακτικά), της
φαρμακοβιομηχανίας, των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, των φωτοβολταϊκών και των βιομηχανιών
πλαστικών και χημικών. Από τις ανακοινωθείσες επενδύσεις, οι περισσότερες προέρχονται από την Τουρκία
και τη Γερμανία (πέντε από καθεμία), ενώ έπονται οι Ηνωμένες Πολιτείες με τρεις (3). Η πλειονότητα των
επενδύσεων (17 εκ των 19) υλοποιείται σε Τεχνολογικές και Βιομηχανικές Αναπτυξιακές Ζώνες (ΤΒΑΖ).
Ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες/ επιχειρηματικούς ομίλους που περιλαμβάνονται στον σχετικό
κατάλογο, είναι ο γερμανικός όμιλος Kostal (ηλεκτρικά και μηχανικά ανταλλακτικά αυτοκινήτων), η ελβετική
Baumer (ηλεκτρονικοί αισθητήρες και άλλος ηλεκτρονικός εξοπλισμός) και ο ρωσικό όμιλος Cranfield
(μηχανικά ανταλλακτικά αυτοκινήτων). Όπως σημειώνει ο κ. Zaev, μέσω των δεκαεννέα νέων επενδύσεων,
έχουν ήδη δημιουργηθεί 1.000 νέες θέσεις εργασίας, οι οποίες αναμένεται να αυξηθούν σε 5.000, το επόμενο
χρονικό διάστημα. Ειδικότερα, οι τουρκικές επενδύσεις συγκεντρώνονται στις δύο ΤΒΑΖ των Σκοπίων και
αφορούν στους τομείς των ανταλλακτικών για την αυτοκινητοβιομηχανία (Cagatay Kablo, Murat Ticaret και
Dogan Automotiv), των φωτοβολταϊκών/ ηλεκτρικών συσκευών (Cemdaj Lighting) και της βιομηχανίας
πλαστικών (Balkanlar Plastik). Αναμένεται να δημιουργήσουν 730 νέες θέσεις εργασίας.
Σημειώνεται ότι η αξία των ΑΞΕ στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, σε επίπεδο ροών, κατέγραψε, το
2018, εντυπωσιακή άνοδο της τάξης του 243,6%, καθώς αυξήθηκε από 181,73 εκατ. ευρώ, το 2017, σε 624,5
εκατ. ευρώ (αποτελεί τη μακράν καλύτερη επίδοση της τελευταίας δεκαετίας - προκαταρκτικά στοιχεία εδώ
Κεντρικής Τράπεζας). Η Τουρκία κατετάγη στην τρίτη θέση, ως προς τις ροές ΑΞΕ του 2018 (με 36,2 εκατ.
ευρώ), μετά το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία, ενώ σε επίπεδο συσσωρευμένων επενδύσεων βρέθηκε, το
2017, στην 7η θέση με συνολική αξία ΑΞΕ 252,3 εκατ. ευρώ (μερίδιο 5,4% επί του συνόλου). Αντιστοίχως, η
Ελλάδα κατετάγη στην 7η θέση μεταξύ των χωρών προέλευσης ΑΞΕ (σε επίπεδο ροών), το 2018, με συνολικό
ποσό 26,1 εκατ. ευρώ, ενώ σε επίπεδο συσσωρευμένων επενδύσεων διατηρείται σταθερά (την τελευταία
πενταετία) στην τρίτη θέση, με συνολική αξία ΑΞΕ, το 2017, 473,9 εκατ. ευρώ (μερίδιο 10,1% επί του συνόλου).
-Ενδιαφέρον τούρκων επενδυτών για κτηνοτροφία και κλωστοϋφαντουργία στη Δημοκρατία της
Βόρειας Μακεδονίας
Ο εδώ Υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου αρμόδιος για τις ξένες επενδύσεις, κ. Elvin Hasan, πραγματοποίησε
επίσημη επίσκεψη στην Τουρκία, όπου συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Mevlüt Çavuşoğlu, την
Υπουργό Εμπορίου, κα. Ruhsar Pehcan και τον Υπουργό Βιομηχανίας και Τεχνολογίας, κ. Musfata Varank.
Όπως αναφέρθηκε σε δελτίο τύπου της Κυβέρνησης, νέοι επενδυτές από την Τουρκία έχουν επιδείξει
ενδιαφέρον στους τομείς κτηνοτροφίας, κλωστοϋφαντουργίας και τις νέες τεχνολογίες. Επίσης συζητήθηκε η
δυνατότητα εξαγωγών αρνίσιου κρέατος στην Τουρκία. Στο πλαίσιο των συνομιλιών ο Υπουργός κ. Hasan
παρουσίασε τις τρέχουσες συνθήκες για επενδύσεις στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, καθώς και τα
πιθανά μειονεκτήματα και τις λύσεις τους.

4. Ευρωπαϊκή προοπτική
-Εναρκτήρια εκδήλωση προγράμματος Twinning Light μεταξύ της Ελλάδος και της Δημοκρατίας της
Βόρειας Μακεδονίας για την βελτίωση της ποιότητας της εγκληματολογικής πρακτικής
Στις 17.4.2019 πραγματοποιήθηκε, στο Αμφιθέατρο της Σχολής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κυρίλλου και
Μεθοδίου, η εναρκτήρια εκδήλωση του προγράμματος Twinning Light, που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, με
τίτλο ‘Standardization and harmonization according to ISO 17025 standard of the Laboratories with the Institute
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for Forensic Medicine, Criminalistics and Medical Deontology’. Πρόκειται για το δεύτερο έργο Twinning Light
που αναλαμβάνει η Ελλάδα. (Το πρώτο έργο που ανέλαβαν από κοινού οι Αρχές της Ελλάδας και της Βόρειας
Μακεδονίας ήταν το έργο για περαιτέρω εναρμόνιση της φορολογικής νομοθεσίας της δημοκρατίας της Βόρειας
Μακεδονίας με το κεκτημένο της ΕΕ.) Οι project leaders του νέου έργου είναι η Καθηγητρια κα Χάρα
Σπηλιοπούλου, Επικεφαλής του Τμήματος Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και
Επίκουρος Καθηγητής κ. Αλεξάνταρ Στάνκοβ, Επικεφαλής του Ιδρύματος Δικαστικής Ιατρικής,
Εγκληματολογίας και Ιατρικής Δεοντολογίας. Οι εταίροι του προγράμματος από την ελληνική πλευρά είναι το
Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, σε συνεργασία με τα Ιατροδικαστικά και Τοξικολογικά
Ινστιτούτα του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και με την
Δικαστική Υπηρεσία Βορείου Ελλάδος και από την πλευρά της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας το
Ινστιτούτο Δικαστικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κυρίλλου & Μεθοδίου στα Σκόπια. Οι δύο πλευρές
συνεργάζονται, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του θεσμικού πλαισίου της Βόρειας Μακεδονίας στον τομέα
της ιατροδικαστικής και την ενίσχυση της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας της χώρας, σύμφωνα με το
κεκτημένο της ΕΕ. Η υλοποίηση αυτού του έργου έχει ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι αφορά έναν κρίσιμο
τομέα για την βελτίωση του δικαστικού συστήματος. Ειδικότερα, η υλοποίηση του έργου αυτού θα συμβάλει
στην περαιτέρω προσαρμογή και ενίσχυση των πρωτοκόλλων εργασίας του Ινστιτούτου Ιατροδικαστικής,
Εγκληματολογίας και Ιατρικής Δεοντολογίας, καθώς και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται στα εργαστήριά
του. Θα συμβάλει, επίσης, στις προσπάθειες της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας για περαιτέρω
βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας των αποδεικτικών στοιχείων, διευκολύνοντας έτσι την εφαρμογή
δίκαιων και υψηλής ποιότητας δικαστικών διαδικασιών. Στην εναρκτήρια εκδήλωση συμμετείχαν και
απεύθυναν χαιρετισμό, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Oliver Spasovski, ο Υπουργός Υγείας κ. Venko Filipce, ο
Πρέσβης της Ελλάδος στα Σκόπια κ. Δημήτρης Γιαννακάκης, ο Πρέσβης της Ολλανδίας στα Σκόπια, τον κ.
Wouter Plomp, ο Επικεφαλής για Οικονομικά θέματα της εδώ Αντιπροσωπείας της ΕΕ κ. Freek Janmaat, η
εκπρόσωπος της CIEL κα Ελισάβετ Αδαμοπούλου και οι Επικεφαλής εταίροι του έργου (project leaders), κα
Σπηλιοπούλου και κ. Stankov.
-ZAEV: Σο πλαίσιο της προ-ενταξιακής πορείας της χώρας υπάρχει αισιοδοξία για οικονομική ανάπτυξη
άνω του 4% το πρώτο τρίμηνο τ.ε.
Ο Πρωθυπουργός της χώρας κ. Zoran Zaev, ερωτηθείς στη διάσκεψη με θέμα «Προκλήσεις και εμπειρίες για
την εθνική οικονομία πριν από τη διαδικασία έναρξης των διαπραγματεύσεων για την ένταξη της χώρας στην
ΕΕ", ανέφερε ότι αναμένει οικονομική ανάπτυξη άνω του 4% το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους και αύξηση
άνω του 3,2% για ολόκληρο το έτος. Η αισιοδοξία του βασίζεται στην αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής
κατά τους πρώτους δύο μήνες του τρέχοντος έτους κατά 7%, στην αύξηση κατά 312% στις επενδύσεις
κεφαλαίου σε υποδομές οδοποιίας και στην αύξηση των εξαγωγών από τις ζώνες κατά 25% το πρώτο τρίμηνο
τ.ε.. Σημαντικό παράγοντα της αισιοδοξίας του αποτελεί, επίσης, το γεγονός ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η
διαδικασία αεριοποίησης και η βελτίωση των σιδηροδρομικών υποδομών που αποτελούν το 75% των
κεφαλαιουχικών επενδύσεων της χώρας, ενώ το υπόλοιπο 25% κατευθύνεται σε αποχετεύσεις, νηπιαγωγεία
και σχολεία.

5. Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος
-Εφαρμογή για κινητά που εξυπηρετεί τις ανάγκες δικτύωση και εντοπισμού επιχειρηματικών ευκαιριών
και που χρησιμοποιείται από 300 εταιρείες στη Βόρεια Μακεδονία
Σύμφωνα με εκτίμηση του ιδρύματος «Aleksandar Filipovski» για τη Διαχείριση και τις Βιομηχανικές Έρευνες
(MIR), οι εγχώριες ΜΜΕ διαθέτουν περιορισμένους πόρους, οι οποίοι συχνά δεν επαρκούν για να
ικανοποιήσουν τα διεθνή κριτήρια και πρότυπα, στα οποία η ίδια η εταιρεία πρέπει να επενδύσει, με
αποτέλεσμα να δυσκολεύονται στις προσπάθειές τους να εξάγουν στη διεθνή αγορά. Ωστόσο, έχουν στη
διάθεσή τους μια σειρά από ευκαιρίες για δικτύωση και συνεργασία με εταίρους από τις ευρωπαϊκές αγορές.
Ένα από τα εργαλεία δικτύωσης αποτελεί μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα για επιχειρηματικές ευκαιρίες στο
πλαίσιο του δικτύου Enterprise Europe Network με έδρα τη Βόρεια Μακεδονία. Σε λιγότερο από τρεις μήνες, η
εφαρμογή χρησιμοποιήθηκε από 300 εγχώριες εταιρείες, κυρίως από τους τομείς της πληροφορικής, της
μεταλλουργίας και της κλωστοϋφαντουργίας. Η εφαρμογή περιλαμβάνει ενότητα για την εύρεση συνεργατών
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και δημοσιευμένα προφίλ εταιρειών με επίκεντρο τις τεχνολογίες, το επιχειρίν και τα προγράμματα Έρευνας και
Ανάπτυξης (Ε&Α), όπως το Horizon, το Horizon 2020 και άλλα εργαλεία υποστήριξης. Επίσης εκεί
δημοσιεύονται εγχώρια εθνικά προγράμματα και πρόσκλησης υποβολής προτάσεων υποστήριξη εταιρειών. Ο
κ. Viktor Stojmanovski του Enterprise Europe Network δήλωσε ότι το εν λόγω εργαλείο προσφέρεται σε
εγχώριες εταιρείες και καινοτόμους-ερευνητές και τους βοηθά να εισέλθουν στη διεθνή αγορά. Σύμφωνα με τον
κ. Stojmanovski, στη Βόρεια Μακεδονία, περίπου το 5% των εταιρειών προσανατολίζονται προς τις εξαγωγές
και είναι κυρίως μεγάλες επιχειρήσεις. Όπως τόνισε επίσης, το Enterprise Europe Network επικεντρώνεται σε
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
-28 ανθρώπινες απώλειες από γρίπη στην Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας την περίοδο 2018/19
Σύμφωνα με έκθεση του Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας (PHI), την περίοδο 2018/2019 καταγράφηκαν 20.700
περιπτώσεις γρίπης στη χώρα, μεταξύ των οποίων 28 θάνατοι. Ο εν λόγω αριθμός θανάτων ανθρώπων που
έπασχαν από γρίπη αποτελεί τον μεγαλύτερο αριθμό μετά το 2009, όταν εμφανίστηκε η γρίπη των χοίρων
(γρίπη AH1N1), όπου 30 άτομα έχασαν τη ζωή τους. Ο μεγαλύτερος αριθμός θανατηφόρων κρουσμάτων
καταγράφηκε στην περιοχή των Σκοπίων - 13 άτομα, 4 άτομα στην Αχρίδα, από 2 στο Κιτσέβο, στο
Καβαντάρτσι, στο Ντελτσέβο και στο Τέτοβο και ένας θάνατος αναφέρθηκε στις περιοχές Ρέσεν, ΚρίβαΠαλάνκα και Βαλάντοβο. Σύμφωνα με τον σταθμό TV24, η έκθεση του PHI αναφέρει ότι οι περισσότεροι από
τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους από τη γρίπη, έπασχαν παράλληλα και από άλλες ασθένειες.

6. Εκδηλώσεις, εκθέσεις, επισκέψεις
-Ετήσιο συνέδριο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις για δίκαιη
ανάπτυξη» (Σκόπια, 3.4.2019),
Την Τετάρτη (3 Απριλίου 2019), πραγματοποιήθηκε το δεύτερο ετήσιο συνέδριο που διοργάνωσε το εδώ
Υπουργείο Οικονομικών με θέμα «Δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις για δίκαιη ανάπτυξη» στη Βουλή της
Βόρειας Μακεδονίας. Το συνέδριο διοργανώθηκε με την ευκαιρία της Ημέρας Προϋπολογισμού ή την 27η
επέτειο από την έγκριση του πρώτου Προϋπολογισμού της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας. Ομιλητές
στη διάσκεψη ήταν ο Υπουργός Οικονομικών κ. Dragan Tevdovski, ο Πρέσβη κ. Samuel Žbogar, Επικεφαλής
της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στα Σκόπια, ο Αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στη Σερβία και τη Βόρεια Μακεδονία κ.
Sebastian Sosa, η Διευθύντρια Μακροοικονομικής Διαχείρισης της Παγκόσμιας Τράπεζας για την Ευρώπη και
την Κεντρική Ασία κα. Gallina Andronova και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Νοτιοανατολικής Ευρώπης καθ.
Abdylmenaf Bexheti.
-Επίσημη τελετή με αφορμή την Ημέρα των Τελωνείων και απολογισμός δράσεων (Σκόπια, 11.04.2019)
Με την αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας των Τελωνείων, πραγματοποιήθηκε, στις 11.4.2019, επίσημη τελετή
την οποία διοργάνωσε η Τελωνειακή Διοίκηση της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας. Στην εκδήλωση
παρέστη και απεύθυνε χαιρετισμό, ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας κ. Zoran Zaev. Στην
εκδήλωση, ο Γενικός Διευθυντής της Τελωνειακής Διοίκησης κ. Gjoko Tanasoski παρουσίασε την νέα έννοια
του "Ψηφιακού Τελωνείου" και την ετήσια έκθεση των δραστηριοτήτων της τελωνειακής διοίκησης για το 2018.
Πέρυσι ολοκληρώθηκε το έργο για την εφαρμογή του νέου συστήματος τελωνειακής διασάφησης και
επεξεργασίας εγγράφων ειδικών φόρων κατανάλωσης, έργο το οποίο είχε αναλάβει η ελληνικών συμφερόντων
εταιρεία Intrasoft και έχει ξεκινήσει ήδη η πιλοτική εφαρμογή του. Τα οφέλη αυτού του συστήματος
παρουσιάσθηκαν με ένα βίντεο προώθησης. Επίσης, παρουσιάσθηκε ο τρόπος με τον οποίο θα προωθηθούν
διάφορες τελωνειακές διαδικασίες κατά την εισαγωγή, εξαγωγή και διαμετακόμιση αγαθών. Στην τελετή, ο
Γενικός Διευθυντής απένειμε τιμητικές πλακέτες και βραβεία σε οργανώσεις, ιδιώτες, τελωνειακούς υπαλλήλους
και οργανωτικές μονάδες της τελωνειακής διοίκησης που συνέβαλαν σημαντικά στην πρόοδο του θεσμού το
2018.
-“European Free Zone Summit” στα Σκόπια 2 - 4 Μάιου 2019
Η Σύνοδος των Ευρωπαϊκών Ελεύθερων Ζωνών πραγματοποιήθηκε στα Σκόπια, σε συνεργασία με τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Ελευθέρων Ζωνών, από 2 έως την 4 Μαΐου 2019 και είχε ως στόχο τη δημιουργία μιας
πλατφόρμας για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, την προώθηση της συνεργασίας και τον εντοπισμό
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λύσεων σε κοινές προκλήσεις, με σκοπό την τόνωση της προόδου για το μέλλον των ελεύθερων ζωνών. Οι
διοργανωτές εκτιμούν ότι συμμετείχαν πάνω από 300 αξιωματούχοι υψηλού επιπέδου στη διάσκεψη. Στο
πλαίσιο των συζητήσεων αναδείχτηκαν θέματα όπως το μέλλον των ελευθέρων ζωνών και οι επερχόμενες
προκλήσεις, το παράνομο εμπόριο, η επίδρασή του στις ελεύθερες ζώνες, οι κρατικές επιδοτήσεις και η
ανάληψη κοινής στάσης, η επέκταση της κυβερνητικής βοήθειας σε ξένους επενδυτές, η εναρμόνιση των
πολιτικών ζωνών και των κανονισμών στην περιοχή. κ.α. Η Διεύθυνση Τεχνολογικών και Βιομηχανικών Ζωνών
Ανάπτυξης (ΤΒΖΑ) που φιλοξένησε την εν λόγω σύνοδο ανέφερε ότι τους τελευταίους μήνες έχουν
πραγματοποιηθεί δεκαεπτά νέες επενδύσεις στις ζώνες, που βρίσκονται σε διαφορετικό στάδιο υλοποίησης.
Κατά την επόμενη περίοδο θα υπογραφούν συμφωνίες για πέντε έως έξι ακόμη νέες επενδύσεις και ο αριθμός
των επενδύσεων αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω τα επόμενα δύο χρόνια. Από ελληνικής πλευράς στην
σύνοδο συμμετείχε ο Πρόεδρος του Enterprise Greece κ. Γρηγόρης Στεργιούλης.
Η Προϊσταμένη
Παγώνα Λάρδα
Σύμβουλος ΟΕΥ Α’
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