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1. Επιχειρηματική δραστηριότητα
1.1 Ενέργεια και Ορυκτά
-Περίπου εκατό νοικοκυριά προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια από την ελεύθερη αγορά
Σε περίπου εκατό νοικοκυριά έχει αρχίσει η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας από την ελεύθερη αγορά. Η
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δήλωσε ότι πρόκειται κυρίως για κατοικίες που ανήκουν σε επιχειρήσεις στις
οποίες ζουν οι υπάλληλοί τους. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Marko Bislimovski, δήλωσε ότι δεν διαθέτουν
εισέτι πληροφορίες για το εάν η τιμή ηλεκτρικής ενέργειας που καταβάλλουν τα νοικοκυριά είναι υψηλότερη ή
χαμηλότερη από ό, τι πριν.

1.2 Κατασκευές, δομικά υλικά και Real Estate
-100 κτήρια κατοικιών σχεδιάζονται να κτιστούν στο Δήμο Kisela Voda στα Σκόπια
Ο Δήμος Kisela Voda σχεδιάζει την κατασκευή 100 νέων κτιρίων (διαμερίσματα περίπου 20.000 ατόμων) στον
οικισμό Rasadnik, τριπλασιάζοντας ουσιαστικά τις κτιριακές υποδομές στην περιοχή. Σύμφωνα με σχετικές
ανακοινώσεις στον Τύπο, στα σχέδια του Δήμου είναι επίσης η κατασκευή νηπιαγωγείων, υγειονομικών
σταθμών, εκκλησιαστικών χώρων, σχολικών κτηρίων και άλλων εγκαταστάσεων κοινής ωφελείας.
-Έκδοση οικοδομικών αδειών, Σεπτέμβριος 2019
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, εκδόθηκαν συνολικά 214 άδειες οικοδομής τον
Σεπτέμβριο του 2019, σημειώνοντας μείωση 2,3% από τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Σύμφωνα
με τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, η αναμενόμενη συνολική αξία των κατασκευών ήταν 1,99 δισ. δηνάρια
(35,4 εκατ. δολ. ΗΠΑ/ 32,1 εκατ. ευρώ), ήτοι μείωση 3,0% από τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.
Από το σύνολο των εκδοθέντων οικοδομικών αδειών, 122 (57,0%) εκδόθηκαν για νέα κτίρια, 25 (11,7%) για
έργα πολιτικού μηχανικού και 67 (31,3%) για ανακατασκευές. Από το σύνολο των 214 αδειών, 140 (65,4%)
εκδόθηκαν σε ιδιώτες και 74 (34,6%) σε επιχειρήσεις. Κατά την περίοδο αναφοράς, σχεδιάζονται 176 κατοικίες
για κατασκευή, συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 20.383 τ.μ. (1 ευρώ = 61 δηνάρια περίπου).

1.3 Τραπεζικός Τομέας & Χρηματιστηριακή αγορά
-Ολοκλήρωση της εξαγοράς του 91,57% της OHRIDSKA BANKA από την STEIERMARKISCHE
SPARKASSE
Η Ohridska Banka με έδρα τη Βόρεια Μακεδονία δήλωσε ότι η Steiermarkische Bank und Sparkassen της
Αυστρίας ολοκλήρωσε την απόκτηση του 91,5733% της εταιρείας τη Δευτέρα 4.10.2019. Η Societe Generale
δεν είναι πλέον μέτοχος στην Ohridska Banka, καθώς ολοκλήρωσε την πώληση του 74,53% της συμμετοχής
της, δήλωσε η Ohridska Banka, χωρίς να παράσχει περαιτέρω λεπτομέρειες. Τον περασμένο μήνα, η
χρηματοοικονομική Ρυθμιστική Αρχή της Βόρειας Μακεδονίας δήλωσε ότι 143 μέτοχοι, οι οποίοι ελέγχουν
συνολικά το 91,5733% στην Ohridska Banka, δέχτηκαν την προσφορά εξαγοράς της Steiermarkische Bank und
Sparkassen έναντι 6,298,79 δηναρίων ανά μετοχή. Η Steiermarkische Bank und Sparkassen θα καταβάλει
συνολικά 2,98 δισ δηνάρια (ήτοι 53,7 εκατ. δολάρια / 48,4 εκατ. ευρώ) για τις 472,839 μετοχές της Ohridska
Banka, που αντιπροσωπεύουν το 91,5733%, σύμφωνα με τη Ρυθμιστική Αρχή της χώρας. Οι μετοχές της
Ohridska Banka διαπραγματεύθηκαν στο χρηματιστήριο των Σκοπίων στις 18 Οκτωβρίου τ.ε. με τιμή 6.150
δηνάρια. Τον Φεβρουάριο τ.ε, η γαλλική τράπεζα Societe Generale συμφώνησε να πουλήσει το μερίδιό της
74,53% στην Ohridska Banka στην Steiermarkische Bank und Sparkassen έναντι 2,42 δισ. δηνάρια ή 6,298,79
δηνάρια ανά μετοχή.
-Πώληση 15ετών ομολόγων δημοσίου ύψους 19,4 εκατ. ευρώ
Αρχές Νοεμβρίου τ.ε. το Υπουργείο Οικονομικών της Βόρειας Μακεδονίας εξασφάλισε 1,2 δισ. δηνάρια
(περίπου 21,6 εκατ. δολάρια ή 19,4 εκατ. ευρώ) από την πώληση δεκαπενταετών ομολόγων δημοσίου σε
δημοπρασία, σύμφωνα με δήλωση της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας. Το επιτόκιο ήταν 3% και η ζήτηση
υπερκάλυψε την προσφορά. Η Κεντρική Τράπεζα πωλεί κρατικά αξιόγραφα για λογαριασμό του Υπουργείου
Οικονομικών.
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1.4 Αγροτικός τομέας και τομέας τροφίμων
-Δημιουργία βάσης δεδομένων και ιστότοπου που περιέχει τα τελευταία γεωργο-περιβαλλοντικά
δεδομένα και χάρτες για τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας σε συνεργασία με τον FAO
Στις 6.12.2019, ο Υπουργός Γεωργίας, Δασών και Υδατικής Οικονομίας κ. Dimovski συμμετείχε στο «κλείσιμο»
του διετούς προγράμματος του Υπουργείου και του FAO για τη βελτίωση της γεωργικής παραγωγικότητας, της
ανθεκτικότητας στην αλλαγή του κλίματος και της δημιουργικότητας. Με την εφαρμογή του εν λόγω
προγράμματος αναμένεται καλύτερη συλλογή πληροφοριών αναφορικά με τα γεωργο-περιβαλλοντικά
δεδομένα και τις γεωργικές εθνικές και τοπικές πολιτικές. Αν και είναι ένας από τους σημαντικότερους
οικονομικούς τομείς της χώρας, η γεωργία χαρακτηρίζεται από χαμηλότερη παραγωγικότητα από τον μέσο όρο
της ΕΕ. Οι κλιματικές μεταβλητές, ιδίως οι πρώιμοι παγετοί, οι ξηρασίες και οι πλημμύρες, προκαλούν σοβαρές
ζημίες στη γεωργική παραγωγή και επηρεάζουν δυσμενώς τη ζωή και τη διαθεσιμότητα τροφίμων στην
ύπαιθρο. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikonupotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/68584

1.5 Βιομηχανικός Τομέας
-Βιομηχανική παραγωγή της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, Σεπτέμβριος 2019
Η βιομηχανική παραγωγή στη Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας αυξήθηκε κατά 6,1% σε ετήσια βάση τον
Σεπτέμβριο του 2019, μετά από άλμα 9,8% τον προηγούμενο μήνα. Ο ρυθμός αύξησης των εξόδων
επιβραδύνθηκε για τον Εφοδιασμό σε ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, ατμό και κλιματισμό (32,2% έναντι 47,9% τον
Αύγουστο τ.ε.) και υποχώρησε στη δραστηριότητα εξόρυξης (-7,4% έναντι -1,4%). Εν τω μεταξύ, ο τομέας της
μεταποίησης σημείωσε μικρή αύξηση (4,6% έναντι 4,5%). Λαμβάνοντας υπόψη τους πρώτους εννέα μήνες του
έτους, η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 5,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Η
βιομηχανική παραγωγή στη Βόρεια Μακεδονία ήταν κατά μέσο όρο 2,18% από το 2005 έως το 2019,
φτάνοντας στο μέγιστο 24,50% τον Μάρτιο 2011 και στο χαμηλό -14,50% τον Ιούνιο 2009.
-Δείκτης τιμών βιομηχανικής παραγωγής στη Βόρεια Μακεδονία, Σεπτέμβριος 2019
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, οι τιμές βιομηχανικού παραγωγού της Βόρειας
Μακεδονίας αυξήθηκαν κατά 4,9% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο 2019, μετά από αύξηση 4,0% τον Αύγουστο
2019. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές παραγωγού αυξήθηκαν 0,8% τον Σεπτέμβριο 2019. Τον Σεπτέμβριο του 2019,
σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2019, οι τιμές παραγωγού, συνολικά, αυξήθηκαν στο τμήμα «ΟρυχείαΛατομεία» κατά 0,1%, στο τμήμα «Μεταποίηση» κατά 0,9% και στο τμήμα «Προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος,
φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού» κατά 0,1%. Τον Σεπτέμβριο του 2019, σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο
2018, οι τιμές του βιομηχανικού παραγωγού, συνολικά, μειώθηκαν στο τμήμα «Ορυχεία-Λατομεία» κατά 0,6%
και στο τμήμα «Προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού» κατά 0,9%, ενώ στο
τμήμα «Μεταποίηση» οι τιμές αυξήθηκαν κατά 5,8%.
-Επένδυση 100 εκατ. δολ. ΗΠΑ από την εταιρεία ελληνικών συμφερόντων EURONICKEL
Η Euronickel ανακοίνωσε την ολοκλήρωση επένδυσης 100 εκατ. δολ. ΗΠΑ στο εργοστάσιο Kavardarci στη
Βόρεια Μακεδονία και την επανέναρξη του δεύτερου ηλεκτρικού κλιβάνου, σε εκδήλωση εορτασμού της
πρώτης επετείου της από την εξαγορά του εργοστασίου. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Πρωθυπουργός και ο
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας, καθώς και οικονομικοί και εμπορικοί εταίροι,
εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας και της κυβέρνησης, καθώς και θεσμικοί φορείς και εργαζόμενοι. Από την
εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου αναδιοργάνωσης της εταιρείας, νωρίτερα μέσα στο έτος, η Euronickel
έχει επιτύχει την παραγωγή ρεκόρ σχεδόν 1.500 τόνων σιδηρονικελίου ανά μήνα (18kt/yr) από μία μόνο
γραμμή παραγωγής. Ενεργοποιώντας τον δεύτερο κλίβανο, η ετήσια παραγωγή της εταιρείας αναμένεται να
φθάσει τους 20kt/yr σιδηρονικελίου με τη δυνατότητα περαιτέρω αύξησης στο μέλλον. Σημαντική είναι η και η
αύξηση της απασχόλησης, καθώς η εταιρεία έχει εξασφαλίσει θέσεις εργασίας για περισσότερα από 1.000
άτομα. Ως αποτέλεσμα των επενδύσεων που πραγματοποίησε, η Euronickel κατατάσσεται στους ηγέτες της
συγκεκριμένης βιομηχανίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ως σημαντικός παραγωγός σιδηρονικελίου στην
παγκόσμια αγορά. Η αύξηση της παραγωγής, η εξαγωγή του συνόλου της παραγωγής (100%) και η αύξηση
της απασχόλησης συνέβαλαν στην αύξηση του ΑΕΠ της χώρας (5% του ΑΕΠ επισήμως, με δυνατότητα
αύξησης σε 7% με τη λειτουργία του δεύτερου κλιβάνου).
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-Η ελβετική εταιρεία «BAUMER» ανοίγει εργοστάσιο στα Σκόπια
Η ελβετική εταιρεία «Baumer», κορυφαίος κατασκευαστής καινοτόμων και υψηλής ποιότητας αισθητήρων και
συναφών τεχνολογικών λύσεων για εφαρμογές στην αυτοματοποίηση εργοστασίων και διεργασιών, άνοιξε
στις 31.10.2019 εργοστάσιο στη Ζώνη Τεχνολογικής και Βιομηχανικής Ανάπτυξης Bunardzik των Σκοπίων.
Πρόκειται για την 39η μονάδα σε σύνολο 20 χωρών, όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία. Στην πρώτη φάση, η
επένδυση ανέρχεται σε 4,7 εκατ. ευρώ και ο σχεδιασμός της εταιρείας προβλέπει την ενασχόληση με τις
κατασκευές και τη μηχανική κατασκευών. Στην επόμενη φάση της επέκτασης, προγραμματίζεται η ανάπτυξη
νέων προϊόντων της μηχανικής πληροφορικής (συστημάτων υλικού και λογισμικού). Η επένδυση θα
δημιουργήσει 150 νέες θέσεις εργασίας, με δυνατότητα συνολικής απασχόλησης 500 εργαζομένων στο μέλλον.
Εκτός από την παραγωγική ικανότητα, σχεδιάζεται επίσης η δημιουργία ερευνητικού κέντρου ανάπτυξης, όπου
θα εκπαιδεύονται νέοι μηχανικοί.
-Η τουρκική εταιρεία "Purplast" ανοίγει νέο εργοστάσιο στη Βιομηχανική Ζώνη ΙΙ των Σκοπίων
Σύμφωνα με εδώ δημοσιεύματα ηλεκτρονικού Τύπου, ο Διευθυντής των Ζωνών Τεχνολογικής και Βιομηχανικής
Ανάπτυξης (TIRZ), κος Aleksandar Mladenvoski και ο Εκτελεστικός Διευθυντής της τουρκικής εταιρείας
"Purplast", κος Mehmed Sismanoglu υπέγραψαν στις 29.10.2019 σύμβαση για μίσθωση οικοπέδου 26.266 τ.μ.
στη Βιομηχανική Ζώνη ΙΙ των Σκοπίων. Αυτή θα είναι η πρώτη επένδυση της "Purplast" που πραγματοποιείται
εκτός Τουρκίας. Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης για οικονομικές υποθέσεις, κος Koco Angjusev, δήλωσε ότι
πρόκειται για ένα ακόμη βήμα στη διαδικασία βιομηχανοποίησης της Βορείου Μακεδονίας, ενώ ο Υπουργός
Οικονομίας, κος Kreshnik Bekteshi, σημείωσε ότι η επένδυση της "Purplast" στη Βόρεια Μακεδονία δείχνει τη
θετική τάση των ξένων επενδύσεων. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής της "Purplast", κος Sismanoglu, εξέφρασε τη
χαρά του που η επένδυση πραγματοποιείται στην 96η επέτειο από την ίδρυση του σύγχρονου τουρκικού
κράτους, ενώ αναφέρθηκε στη δυναμικότητα της εταιρείας η οποία αριθμεί τέσσερα εργοστάσια στην Τουρκία
με 500 εργαζομένους, και εξαγωγές των προϊόντων της σε 36 χώρες. Στη Βόρεια Μακεδονία, η εταιρεία
σχεδιάζει επένδυση ύψους 5 εκατ. ευρώ, με απασχόληση αρχικά 100 εργαζομένων και 300 στο μέλλον. Το
εργοστάσιο στη Βόρεια Μακεδονία θα λειτουργήσει ως το κύριο κέντρο εφοδιαστικής για την Ευρώπη.
-Ο τομέας κλωστοϋφαντουργίας στη Βόρεια Μακεδονία πιέζεται από τις αυξήσεις μισθών
Σύμφωνα με εδώ δημοσιεύματα, η απόφαση της Κυβέρνησης να αυξήσει τον κατώτατο μισθό στα 14.500
δηνάρια (€ 235,5), ήτοι αύξηση περίπου 2.000 δηνάρια (€ 32,5), αποτελεί ένα νέο πλήγμα στον τομέα της
κλωστοϋφαντουργίας. Η αύξηση θα αρχίσει να ισχύει με τον μισθό του Δεκεμβρίου τ.ε., ο οποίος καταβάλλεται
τον Ιανουάριο. Η απόφαση ελήφθη σε συμφωνία με τον Οργανισμό Εργοδοτών. Ωστόσο, πολλοί ιδιοκτήτες
επιχειρήσεων δηλώνουν ότι δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στην πίεση που θα δημιουργήσουν οι
αυξήσεις και θα αναγκαστούν να απομακρυνθούν ή να κλείσουν, ιδίως τα μικρά εργοστάσια εντάσεως
εργασίας. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, από την άλλη πλευρά, θέλουν ο ελάχιστος μισθός να φτάσει τα
15.500 δηνάρια (€252). Ωστόσο, δέχθηκαν αυτή την απόφαση, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η λειτουργία
πολλών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Οργανισμού Εργοδοτών, κ. Angel Dimitrov, η αγορά είναι
σε θέση να απορροφήσει τους εργαζόμενους από τις επιχειρήσεις που θα κλείσουν.

1.6 Τομέας Μεταφορών & Επικοινωνιών
-Δάνειο ύψους 70 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση οδικών υποδομών σε 80 Δήμους
Η Κυβέρνηση ενέκρινε στις 20.11.2019 νομοσχέδιο για τη λήψη δανείου ύψους 70 εκατ. ευρώ από τη Διεθνή
Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την Παγκόσμια Τράπεζα (WB) για την αποκατάσταση
των τοπικών οδών. Το δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για την αποκατάσταση, ανακατασκευή και αναβάθμιση
τοπικών δρόμων και δρόμων συνολικού μήκους 450 χλμ σε 80 Δήμους της χώρας. Ο στόχος είναι η βελτίωση
της οδικής ασφάλειας και η πιο εύκολη η πρόσβαση στο δίκτυο μεταφοράς σε τοπικό επίπεδο.
-Πρόσθετο δάνειο για την ολοκλήρωση της κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Κίτσεβο - Αχρίδας
Στις 20.11.2019, το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας ενέκρινε πρόσθετο δάνειο ύψους
179 εκατ. δολαρίων, για την ολοκλήρωση της κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Κίτσεβο-Αχρίδας. Θα
ακολουθήσει σύναψη δανειακής σύμβασης μεταξύ της Τράπεζας Εξαγωγών - Εισαγωγών της Κίνας και της
Δημόσιας Επιχείρησης Δημοσίων Οδών της Βόρειας Μακεδονίας. Εν τω μεταξύ, συνεχίζεται η κατασκευή στο
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τμήμα μήκους 57 χλμ. του τμήματος, με την εκτίμηση ότι τα πρώτα χιλιόμετρα οδικής κυκλοφορίας μεταξύ
Vrbjani και Αχρίδας θα δοθούν σε κυκλοφορία το 2020.
-Συζητείται καθιέρωση τακτικής αεροπορικής σύνδεσης Σκοπίων – Τελ Αβίβ
Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών της Βόρειας Μακεδονίας, κ. Goran Sugareski, συναντήθηκε με τον
Πρέσβη της Βόρειας Μακεδονίας στο Ισραήλ, κ. Pajo Aviorvik και τον Επίτιμο Γενικό Πρόξενο της Βόρειας
Μακεδονίας στο Τελ Αβίβ, κ. Shlomo Graziani, για να συζητήσουν τη δημιουργία πτήσεων μεταξύ Σκοπίων και
Τελ Αβίβ. Το 2017, ο Υπουργός συναντήθηκε με εκπροσώπους της Arkia Israeli Airlines για να συζητήσουν
πιθανές υπηρεσίες στα Σκόπια. Η Arkia διατηρεί εποχιακές πτήσεις μεταξύ Τελ Αβίβ και Αχρίδας.
-Τέσσερις νέες ηλεκτροκίνητες μηχανές στους σιδηροδρόμους της Βόρειας Μακεδονίας
Ο Γενικός Διευθυντής Σιδηροδρομικών Μεταφορών κ. Orhan Murtezani ανακοίνωσε ότι η Βόρεια Μακεδονία θα
έχει σύντομα τέσσερις νέες ηλεκτρικές μηχανές από την Κίνα. Το κόστος των ηλεκτρικών μηχανών ανέρχεται σε
8 εκατ. ευρώ και καλύφθηκε από την EBDR. Μια από τις τέσσερεις μηχανές έχει ήδη φτάσει στα Σκόπια και θα
τεθεί σε λειτουργία πολύ σύντομα. Οι άλλες τρεις ηλεκτρικές μηχανές αναμένονται σύντομα στα Σκόπια. «Με
αυτές τις τέσσερις μηχανές θα υπάρχει σημαντικά αυξημένη χωρητικότητα στις σιδηροδρομικές μεταφορές»,
δήλωσε ο κ. Murtezani.
-Μέσα μαζικής μεταφοράς φιλικά προς το περιβάλλον στα Σκόπια από το επόμενο έτος
Στην εισαγωγή ηλεκτρικών τραμ ως εναλλακτικών μέσων μαζικής μεταφοράς, που θα βοηθούσε στη μείωση
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, αναφέρθηκε στο πλαίσιο εκδήλωσης ο Δήμαρχος των Σκοπίων κ Petre Silegov.
Επίσης, δήλωσε ότι, τραμ που λειτουργούν με υδρογόνο και δεν απελευθερώνουν κανένα επικίνδυνο αέριο
στην ατμόσφαιρα θα αρχίσουν να κινούνται στα Σκόπια τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους. Όπως ανέφερε,
στόχος είναι η χρήση των δημόσιων συγκοινωνιών και η απαγόρευση των αυτοκινήτων στην κεντρική περιοχή
των Σκοπίων. Στο πλαίσιο αυτό ο Πρωθυπουργός της χώρας κ. Zaev δήλωσε στο Κοινοβούλιο ότι, η
Κυβέρνηση θα ξεκινήσει τη διαδικασία για να λάβει δάνειο εντός του 2020 για την υλοποίηση αυτού του έργου.

1.7 Τομέας Υγείας & Περιβάλλοντος
-Κίνδυνος αποξήρανσης για το ένα από τα τρία φράγματα στην Λίμνη Μάτκα
Ο δικτυακός τόπος ειδήσεων “Derveni Info” δημοσίευσε εικόνες από το αποξηραμένο κανάλι του φράγματος της
Αγίας Παρασκευής στη Λίμνη Μάτκα, κοντά στα Σκόπια. Το φράγμα, το ένα από τα τρία στον ποταμό Treska,
δεν έχει σχεδόν καμία ροή νερού, μάλλον λόγω του ασυνήθιστα θερμού και ξηρού φθινοπώρου, γεγονός που
μπορεί να έχει πολύ αρνητικές συνέπειες για τα ψάρια και εν γένει την άγρια φύση κατά μήκος του φαραγγιού.
-VENKO FILIPCHE: Διαδικασία ανάθεσης της κατασκευής νέου κλινικού κέντρου στα Σκόπια
Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Υγείας κ. Venko Filipche, στις αρχές του επόμενου έτους αναμένεται η
ολοκλήρωση της τρίτης φάσης της διαδικασίας υποβολής προσφορών για την κατασκευή νέου κλινικού
κέντρου στα Σκόπια και κατασκευής ορισμένων τοπικών υποδομών. Ο κ. Filipche δήλωσε ότι ολοκληρώθηκε η
πρώτη φάση του διαγωνισμού και ότι δύο εταιρείες - η γερμανική εταιρεία "Vamed" και η γαλλική εταιρεία
"Bouygues Construction" - μπήκαν στη δεύτερη φάση της διαδικασίας επιλογής της εταιρείας για την
κατασκευή του νέου κλινικού κέντρου στο Gjorche Petrov.
-Ανθρώπινες απώλειες από υπερβολική ατμοσφαιρική ρύπανση στη Βόρεια Μακεδονία
Όπως έγραψε εδώ εφημερίδα VECER, η περιβαλλοντική οργάνωση «Πρωτοβουλία O2» αποκάλυψε
πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες από το 2012 έως το 2016 στη Βόρεια Μακεδονία έχασαν τη ζωή τους
16.960 άνθρωποι, ως συνέπεια της υπερβολικής ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Η οργάνωση ισχυρίζεται ότι
βασίστηκε σε επικαιροποιημένα στοιχεία επισκόπησης για την ανάλυση της ποιότητας του αέρα στην Ευρώπη
από το 2000-2017.
-Η χρήση "ερυθρού" πετρελαίου ως καυσίμου συμβάλλει στην ατμοσφαιρική ρύπανση
Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Kreshnik Bekteshi εμφανίζεται πεπεισμένος ότι θα τεθεί τέλος στην κακή χρήση
του ελαφρού πετρελαίου θέρμανσης, γνωστού και ως "κόκκινο πετρέλαιο". Για την αντιμετώπιση του
φαινομένου θα επιστρατευτεί, όπως ανέφερε ο Υπουργός, ένα κρατικό εργαστήριο κινητών επιθεωρήσεων. Το
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"ερυθρό" πετρέλαιο ως καύσιμο απαγορεύεται από τον νόμο, δεδομένου ότι είναι 100% πιο τοξικό από το
πετρέλαιο κίνησης και θα έπρεπε να χρησιμοποιείται από τα νοικοκυριά μόνο για θέρμανση. Η εν λόγω
καύσιμη ύλη είναι περίπου 12 δηνάρια φθηνότερη από το ντίζελ και περιέχει 100 φορές περισσότερο θείο από
το πετρέλαιο ντίζελ. Σύμφωνα με στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας, περίπου έξι εκατομμύρια λίτρα
αυτού του πετρελαίου χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση των νοικοκυριών, ωστόσο στη χώρα
καταναλώνονται 56 εκατομμύρια λίτρα "κόκκινου" πετρελαίου. Οι αναλύσεις δείχνουν ότι πάνω από 3.000
άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο ως αποτέλεσμα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη χώρα, με τις μεταφορές να
αντιπροσωπεύουν το 36% της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
-Ξηρασία εξ’ αιτίας του ασυνήθιστα θεσμού Οκτωβρίου στη Βόρεια Μακεδονία
Για δεκαεννέα ημέρες τον Οκτώβριο τ.ε., οι θερμοκρασίες ήταν πάνω από 20 βαθμούς Κελσίου και η μέση
θερμοκρασία ήταν κατά 2,4 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη από το μέσο όρο του 1981 έως το 2010. Η υψηλότερη
θερμοκρασία 32,6 βαθμών μετρήθηκε στη Γευγελή την 1η Οκτωβρίου. Ο μήνας ήταν επίσης εξαιρετικά ξηρός,
με ότι αυτό συνεπάγεται για τις τοπικές καλλιέργειες και τη γεωργική παραγωγή.

1.8 Τομέας Τουρισμού
-Στοιχεία για τον τουρισμό στη Βόρεια Μακεδονία, Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2019
Σύμφωνα με την Κρατική Στατιστική Υπηρεσία, ο συνολικός αριθμός των τουριστών τον Σεπτέμβριο 2019 ήταν
122.645, ενώ ο αριθμός των διανυκτερεύσεων από τους τουρίστες ήταν 275.892. Ο αριθμός των τουριστών τον
Σεπτέμβριο του 2019, σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2018, αυξήθηκε κατά 12,8%, ενώ ο αριθμός των
διανυκτερεύσεων αυξήθηκε κατά 6,0%. Ο αριθμός των εγχώριων τουριστών τον Σεπτέμβριο του 2019, σε
σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2018, μειώθηκε κατά 0,6%, ενώ ο αριθμός των ξένων τουριστών αυξήθηκε
κατά 17,4%. Ο αριθμός των διανυκτερεύσεων από τους εγχώριους τουρίστες τον Σεπτέμβριο του 2019, σε
σύγκριση με το Σεπτέμβριο 2018, μειώθηκε κατά 5,9%, ενώ ο αριθμός των διανυκτερεύσεων από ξένους
τουρίστες αυξήθηκε κατά 11,6%. Την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2019, ο αριθμός των τουριστών
αυξήθηκε κατά 3,4% (961.690) σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο: ο αριθμός των εγχώριων
τουριστών αυξήθηκε κατά 1,1% (356.651), ενώ ο αριθμός των ξένων τουριστών αυξήθηκε κατά 4,8% (605.039).
Την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2019, ο συνολικός αριθμός των διανυκτερεύσεων αυξήθηκε κατά 1,9%
(2.807.093), ο αριθμός των διανυκτερεύσεων των εγχώριων τουριστών μειώθηκε κατά 0,1%, ενώ οι
διανυχτερεύσεις ξένων τουριστών αυξήθηκαν κατά 4,4%.

1.9 Τομέας Εμπορίου
-Δείκτες κύκλου εργασιών στον τομέα του εμπορίου, Σεπτέμβριος 2019
Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, τον Σεπτέμβριο του 2019, σε
σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2018, ο κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο αυξήθηκε στις ακόλουθες
ομάδες/κατηγορίες: λιανική πώληση τροφίμων, ποτών και καπνού (κατά 7,5% σε ονομαστικούς όρους και 5,9%
σε πραγματικούς όρους), λιανική πώληση μη εδώδιμων προϊόντων, εκτός από καύσιμα (κατά 20,0% σε
ονομαστικούς όρους και 20,2% σε πραγματικούς όρους), και λιανικό εμπόριο, εκτός από τα καύσιμα
αυτοκινήτων (κατά 13,9% σε ονομαστικούς όρους και 13,2% σε πραγματικούς όρους). Ο κύκλος εργασιών στο
λιανικό εμπόριο μειώθηκε στην ομάδα/κατηγορία του λιανικού εμπορίου καυσίμων αυτοκινήτων (κατά 11,2%
σε ονομαστικούς όρους και 4,5% σε πραγματικούς όρους).
-Δείκτης τιμών καταναλωτή, Οκτώβριος 2019
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, καταγράφηκε μείωση του δείκτη τιμών
καταναλωτή τον Οκτώβριο του 2019, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, κατά 0,2% σε ετήσια βάση, μετά
την αύξηση 0,3% τον προηγούμενο μήνα. Οι τιμές των τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών, που
καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μερίδιο στο καλάθι των καταναλωτών (38%), αυξήθηκαν κατά 0,9% σε ετήσια
βάση τον Οκτώβριο, μετά την αύξηση 1,1% τον Σεπτέμβριο. Οι τιμές της στέγασης, του νερού, της ηλεκτρικής
ενέργειας, του αερίου και άλλων καυσίμων, που καταλαμβάνουν το δεύτερο μεγαλύτερο μερίδιο στο καλάθι των
καταναλωτών (13%), σημείωσαν μείωση 0,1% τον Οκτώβριο μετά την πτώση 0,3% τον προηγούμενο μήνα. Οι
τιμές στον τομέα των μεταφορών, με μερίδιο 8,7% στο καλάθι των καταναλωτών, έπεσαν 7,1% τον Οκτώβριο,
μετά από πτώση 3,5% τον προηγούμενο μήνα. Σε μηνιαία βάση σύγκρισης, οι τιμές καταναλωτή της Βόρειας
Μακεδονίας μειώθηκαν 0,1% τον Οκτώβριο, μετά την πτώση 0,6% το Σεπτέμβριο.
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1.10 Άλλες ειδήσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος
-Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών (4/11/2019)
Σημειώνεται ότι στις 04 Νοεμβρίου 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-%20NOV%202019%20mk.pdf.
-Brain Drain: 15.848 ευρώ κοστίζει ετησίως στο κράτος κάθε νέος που μεταναστεύει
Σύμφωνα με εκτιμήσεις του «Network to End Brain Drain» που αποτελείται από επτά οργανώσεις της
Κοινωνίας των Πολιτών, η χώρα χάνει 15.848 ευρώ ετησίως για κάθε νέο που εγκαταλείπει τη Δημοκρατία της
Βόρειας Μακεδονίας. Όπως αναφέρει, δεν υπάρχουν επίσημα κρατικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον
αριθμό των νέων που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα και πιστεύουν ότι είναι περισσότερο από αναγκαίο να γίνει
απογραφή πληθυσμού. "Οι κύριοι λόγοι για τους οποίους οι νέοι εγκαταλείπουν τη χώρα είναι η αναζήτηση
καλύτερης εργασίας στο εξωτερικό (74%) και η απογοήτευσή τους για την πολιτική κατάσταση (36%). Από την
άλλη πλευρά, οι λόγοι για τους οποίους κάποιοι επιστρέφουν είναι κυρίως λόγω νοσταλγίας ή επειδή θέλουν
να ξεκινήσουν μια δική τους επιχείρηση. Τους παράγοντες αυτούς πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα θεσμικά
όργανα προκειμένου να προσελκύσουν τους νέους να επενδύσουν στη χώρα τους", ισχυρίζεται ο κ. Ivan
Jovanov, συντονιστής του εν λόγω Δικτύου για τον περιορισμό του μεταναστευτικού φαινομένου. Εκτιμάται ότι
για να βρει δουλειά ένας νέος άνθρωπος, μετά την αποφοίτησή του, συνήθως χρειάζεται δυόμισι χρόνια, κατά
μέσο όρο. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, το ένα τέταρτο του πληθυσμού της
χώρας, ή περίπου 500.000 άνθρωποι, έχουν ήδη μεταναστεύσει στο εξωτερικό.
-Αύξηση του δείκτη εμπιστοσύνης στον τομέα των επιχειρήσεων (Οκτώβριος 2019)
Ο δείκτης επιχειρηματικής εμπιστοσύνης στον κατασκευαστικό τομέα της Βόρειας Μακεδονίας αυξήθηκε κατά
1,1 ποσοστιαίες μονάδες σε 21,8 σε ετήσια βάση τον Οκτώβριο τ.ε., σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής
Υπηρεσίας της χώρας. Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης επιχειρηματικής εμπιστοσύνης στον τομέα της μεταποίησης
αυξήθηκε κατά 0,1 ποσοστιαίες μονάδες τον Οκτώβριο τ.ε., σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας έρευνας που
διεξήχθη μεταξύ τοπικών διευθυντικών στελεχών. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι η κατάσταση ως
προς τον τρέχοντα όγκο παραγγελιών τον Οκτώβριο του 2018 είναι πιο ευνοϊκή σε σχέση με τον προηγούμενο
μήνα, οι προσδοκίες για τον όγκο παραγωγής για τους επόμενους τρεις μήνες είναι επίσης πιο ευνοϊκές και το
απόθεμα των τελικών προϊόντων έχει αυξηθεί σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2019. Οι διευθυντές
αναμένουν ότι ο αριθμός των εργαζομένων στον τομέα της μεταποίησης θα αυξηθεί τους επόμενους μήνες. Από
την άλλη πλευρά, οι παράγοντες που επηρεάζουν δυσμενώς την παραγωγή είναι κυρίως, σύμφωνα με τα
διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων, η έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού (23,0%), η ανεπαρκής
ζήτηση από το εξωτερικό (17,5%), η ανεπαρκής εγχώρια ζήτηση (14,7%), και η αβεβαιότητα του οικονομικού
περιβάλλοντος (12,2%).
-Αύξηση καθαρού μισθού στη Βόρεια Μακεδονία κατά 4,2% (στοιχεία Σεπτέμβριου 2019)
Ο πραγματικός καθαρός μισθός της Βόρειας Μακεδονίας αυξήθηκε κατά 4,2% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο
τ.ε., μετά την αύξηση κατά 3,0% τον Αύγουστο τ.ε., σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της χώρας. Σε
ονομαστικούς όρους, ο μέσος καθαρός μισθός στη Βόρεια Μακεδονία έφθασε το 4,4% σε ετήσια βάση, ήτοι σε
25.435 δηνάρια (ή 454 δολάρια / 410 ευρώ) τον Σεπτέμβριο τ.ε. Η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση των μισθών σε
ονομαστικούς όρους, ήταν στις δραστηριότητες μεταφορών και αποθήκευσης (8,8%) και στις δραστηριότητες
παροχής υπηρεσιών και διοικητικής υποστήριξης ( 7,9%). Σε μηνιαία σύγκριση, ο μέσος ονομαστικός καθαρός
μισθός στη Βόρεια Μακεδονία αυξήθηκε κατά 1,2% το Σεπτέμβριο τ.ε..(μέση ισοτιμία: 1 ευρώ = 61,09 δηνάρια).
-Δημόσιες συμβάσεις το 2018 στα Σκόπια
Σύμφωνα με τα εδώ ΜΜΕ, το 2018, στην περιοχή των Σκοπίων, ανεστάλησαν 254 διαδικασίες ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων. Αυτό είναι το υψηλότερο ποσοστό τα τελευταία πέντε χρόνια. Επίσης, συνάφθηκαν 27
συμβάσεις χωρίς να προκηρυχτεί διαγωνισμός και το κόστος αυτών των προμηθειών έφτασε μόλις πάνω από
750.000 ευρώ.
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2. Οικονομικές ειδήσεις
-Αναθεώρηση προβλέψεων EBRD ως την προς οικονομική ανάπτυξη της Βόρειας Μακεδονίας
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) αναθεώρησε τις προβλέψεις της σχετικά με
τον ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης της Βόρειας Μακεδονίας για το τρέχον και για το επόμενο έτος από 3% σε
3,2%. Στην έκθεση του Νοεμβρίου, η EBRD αναφέρει ότι η οικονομία της Βόρειας Μακεδονίας συνέχισε την
ανάκαμψή της μετά την επίλυση της πολιτικής κρίσης το 2017. Ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης, σύμφωνα με
την Τράπεζα, ήταν 2,7% το 2018 και 3,6% το α’ εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Σύμφωνα με την EBRD, η
ανάπτυξη οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση της εγχώριας ζήτησης και στην ανάκαμψη της επενδυτικής
δραστηριότητας. Τα ποσοστά γενικής ανεργίας και ανεργίας των νέων μειώθηκαν σε 18% και 35% σε σχέση
με το 2018 (από 21% και 48% αντίστοιχα). Ο ρυθμός πληθωρισμού παρέμεινε χαμηλός, 1% τον Ιανουάριο έως
τον Σεπτέμβριο του 2019. Ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να ανέβει στο 3,2% το 2019 και το 2020 κυρίως ως
αποτέλεσμα της αύξησης των επενδύσεων.
-Εξωτερικό εμπόριο Βορείου Μακεδονίας, Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2019
Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, η συνολική αξία των εξαγόμενων
αγαθών από τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019 ανήλθε
σε 294.523.592 χιλιάδες δηνάρια (4.788.561 χιλιάδες ευρώ), παρουσιάζοντας αύξηση 13,2% σε σύγκριση με
την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η αξία των εισαγόμενων αγαθών κατά την ίδια περίοδο ήταν
378.291.909 χιλιάδες δηνάρια (6.150.568 ευρώ), ή 11,4% περισσότερο από την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Το
εμπορικό έλλειμμα κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019 ήταν 83.768.317 χιλιάδες δηνάρια
(1.362.007 χιλιάδες ευρώ) και η κάλυψη των εισαγωγών από τις εξαγωγές κατά την εξεταζόμενη περίοδο ήταν
77,9%.
Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, αναλύοντας το εξωτερικό εμπόριο ανά
προϊόν φαίνεται ότι, ως προς τις εξαγωγές της Βορείου Μακεδονίας, 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. Ως προς τις εισαγωγές στη Βόρεια
Μακεδονία, τα σημαντικότερα προϊόντα είναι πλατίνα και κράματα λευκόχρυσου, σε ακατέργαστη μορφή ή σε
μορφή σκόνης, άλλα μέταλλα της ομάδας πλατίνας και κράματα αυτών, ακατέργαστα ή σε σκόνη, πετρελαϊκά
έλαια και έλαια από ασφαλτικά ορυκτά (άλλα από τα ακατέργαστα), και κεραμικά προϊόντα για εργαστηριακές,
χημικές ή άλλες τεχνικές χρήσεις.
Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019, σύμφωνα με το συνολικό όγκο εξωτερικού εμπορίου, οι
σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας ήταν η Γερμανία (με μερίδιο
27,8%), η Μεγάλη Βρετανία (με μερίδιο 87,7%), η Ελλάδα (με μερίδιο 5,8%), η Σερβία (με μερίδιο 5,8%) και η
Ιταλία (με μερίδιο 4,4%).
-Αύξηση ΑΞΕ και πλεόνασμα για το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Βόρειας Μακεδονίας το γ΄
τρίμηνο 2019
Οι καθαρές άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) ανέκαμψαν το γ’ τρίμηνο 2019 φτάνοντας τα 73,6 εκατ. ευρώ, με
αποτέλεσμα οι συνολικές καθαρές ΑΞΕ για τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2019 να ανέλθουν σε 131,3 εκατ. ευρώ
(1,2% του προβλεπόμενου, από το εδώ Υπουργείο Οικονομικών, ΑΕΠ για το 2019). Το ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών σημείωσε πλεόνασμα ύψους 184,0 εκατ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2019, μειώνοντας το έλλειμμα του
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών για τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2019 σε 13,1 εκατ. ευρώ (0,1% του
προβλεπόμενου, από το Υπουργείο Οικονομικών, ΑΕΠ για το 2019).
-Τριετής αναβολή εφαρμογής της προοδευτικής φορολόγησης
Η εφαρμογή της προοδευτικής φορολογίας (ανάλογα με τα κέρδη έως το 18%) αναβάλλεται για τους επόμενους
36 μήνες, οπότε θα ισχύει ο κατ' αποκοπήν φόρος του 10% (flat rate). Σύμφωνα με δηλώσεις της Υπουργού
Οικονομικών, κας Nina Angelovska, η εν λόγω απόφαση οφείλεται στα αποτελέσματα ανάλυσης ότι η
προοδευτική φορολόγηση είχε αμελητέα επίπτωση στη βελτίωση της ανισότητας μεταξύ των πολιτών, ενώ
παρατηρηθήκαν φαινόμενα όπως μεταφορά μέρους των εισοδημάτων φορολογουμένων σε άλλα πρόσωπα,
έτσι ώστε να μην υπερβαίνουν το όριο για το οποίο ο φόρος είναι 10% ή το άνοιγμα λογαριασμών σε άλλες
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χώρες. Σύμφωνα με την κα Angelovska, η καθυστέρηση της σταδιακής φορολογίας δεν θα επηρεάσει τους
ρυθμούς κοινωνικής μεταρρύθμισης. Η Κυβέρνηση πρότεινε τριετή αναβολή του φόρου κεφαλαιουχικών
κερδών και της πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος από τόκους επί των τραπεζικών καταθέσεων, ενώ το
κατώτατο όριο για επιβολή ΦΠΑ θα αυξηθεί από 1 εκατ. δηνάρια σε 2 εκατ. δηνάρια.
-Πορεία Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Βόρειας Μακεδονίας το α΄ εξάμηνο 2019 (στοιχεία ροών)
Η αξία των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) στη Βόρεια Μακεδονία, το πρώτο εξάμηνο του 2019, κατέγραψε,
σε επίπεδο ροών, σημαντική μείωση της τάξης του 82% σε σχέση με τα δύο προηγούμενα εξάμηνα, του 2018,
καθώς περιορίστηκε σε 55,6 εκατ. ευρώ, από 312,8 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο και 311,7 εκατ. ευρώ το β΄
εξάμηνο του 2018 (προκαταρκτικά στοιχεία Κεντρικής Τράπεζας Βορείου Μακεδονίας). Το 2018 η συνολική
αξία των εισερχομένων ΑΞΕ στη Βόρεια Μακεδονία ανήλθε στα 624,5 εκατ. ευρώ (το 2017 κατεγράφη συνολική
αξία 181,7 εκατ. ευρώ). Το α΄ εξάμηνο ουσιαστικά έκλεισε με αποεπενδύσεις συνολικού ποσού 54,5 εκατ.
ευρώ, εξαιρουμένων των μη κατανεμημένων - επανεπενδύσεων κερδών. Η συρρίκνωση αυτή οφείλεται κυρίως
στη μεγάλη αποεπένδυση του Ηνωμένου Βασιλείου κατά την υπό εξέταση περίοδο (-177,72 εκατ. ευρώ το α΄
εξάμηνο του 2019). Ωστόσο, κρίνεται σκόπιμο να σημειωθεί ότι οι επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων και
επανεπενδύσεις κερδών παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 46% (234 εκατ. ευρώ) σε σχέση με το αντίστοιχο
εξάμηνο του 2018 (160,8 εκατ. ευρώ), με τις επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων να ανέρχονται στα 123,9 εκατ. ευρώ
και τις μη κατανεμημένες - επανεπενδύσεις κερδών στα 110,14 εκατ. ευρώ.
Επίσης, μεταξύ των πρώτων δέκα χωρών-επενδυτών παρατηρείται αύξηση των επενδύσεων, το α΄ εξάμηνο του
2019, σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018. Στην πρώτη θέση μεταξύ των χωρών προέλευσης ΑΞΕ,
κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστημα, κατατάσσονται οι Μπαχάμες (42,5 εκατ. ευρώ), σημειώνοντας
μάλιστα εντυπωσιακή αύξηση 69% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 και 34% σε σύγκριση με τη
συνολική αξία του 2018. Έπονται, η Τουρκία (με 27,16 εκατ. ευρώ), η Ελβετία (με 21,76 εκατ. ευρώ), οι ΗΠΑ
(με 14,34 εκατ. ευρώ) και η Σλοβενία (με 12,87 εκατ. ευρώ).
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/68605
-Ποσοστό πληθωρισμού στη Βόρεια Μακεδονία, Σεπτέμβριος 2019
Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας υποχώρησε στο 0,3% το Σεπτέμβριο
του 2019, αφού ήταν σταθερός στο 0,8% τους δύο προηγούμενους μήνες. Ήταν ο χαμηλότερος ρυθμός
πληθωρισμού από τον Ιούνιο, καθώς οι τιμές αυξήθηκαν λιγότερο κυρίως για τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά
(1,1% έναντι 1,8% τον Αύγουστο). Επιπλέον, το κόστος μειώθηκε για κατοικίες και επιχειρήσεις κοινής
ωφέλειας (-0,3% έναντι -0,2%), για μεταφορές (-3,5% έναντι -1,7%), για ένδυση και υπόδηση (-2,5% έναντι 2,1%) για επικοινωνίες (-1,8% έναντι -1,9%), για διάφορα αγαθά και υπηρεσίες (-0,1% έναντι 0,1%) και
εκπαίδευση (-0,3% έναντι -0,5%). Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή μειώθηκαν κατά 0,6%, μετά από
αύξηση 0,3% τον προηγούμενο μήνα. Ο ρυθμός πληθωρισμού στη Βόρεια Μακεδονία ήταν κατά μέσο όρο
1,70% από το 2006 έως το 2019, φθάνοντας σε υψηλό επίπεδο 9,90% τον Ιούνιο του 2008 και σε χαμηλά
επίπεδα -2,10% το Δεκέμβριο του 2009.

3. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
-Υποστήριξη ύψους 420 εκατ. ευρώ από την Παγκόσμια Τράπεζα τα επόμενα τέσσερα χρόνια
Σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, υπεύθυνο για τα οικονομικά θέματα κ. Koco Angjusev, τα
επόμενα τέσσερα χρόνια, η Παγκόσμια Τράπεζα θα στηρίξει την οικονομική ανάπτυξη της Βόρειας Μακεδονίας
με περισσότερα προγράμματα, ύψους περίπου 420 εκατ. ευρώ και σε συνεργασία με τον Διεθνή
Χρηματοδοτικό Οργανισμό IFC θα ανακοινωθεί πρόσκληση υποβολής προσφορών για τον υδροηλεκτρικό
σταθμό Cebren. Ένα από τα προγράμματα που θα υποστηριχθεί από την Παγκόσμια Τράπεζα επιδιώκει να
βελτιώσει το επιχειρηματικό κλίμα της Βόρειας Μακεδονίας. Όπως ανέφερε ο κ. Angjusev, τα εν λόγω
προγράμματα περιλαμβάνουν τη βελτίωση των μεταφορικών δυνατοτήτων και των οδικών υποδομών, τον
εκσυγχρονισμό της γεωργίας, τη βελτίωση του περιβάλλοντος, τη βελτίωση των ικανοτήτων για την εισαγωγή
καινοτομίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των εταιρειών της Βόρειας Μακεδονίας.
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-Σχέδιο Δράσης Σερβίας- Βόρειας Μακεδονίας-Αλβανίας, στο πλαίσιο της “Mini Schengen”
Σύμφωνα με την κοινή Διακήρυξη που υπέγραψαν ο Πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς και οι
Πρωθυπουργοί της Αλβανίας και της Βόρειας Μακεδονίας κ.κ. Έντι Ράμα και Ζόραν Ζάεφ, στη δεύτερη τριμερή
σύνοδο κορυφής στην Αχρίδα (10.11.2019), για την καθιέρωση της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων,
αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων στα Δυτικά Βαλκάνια, οι τρεις χώρες αναμένεται να συντάξουν Σχέδιο
Δράσης που θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες πρωτοβουλίες:
- Διενέργεια επιθεωρήσεων/ελέγχων εμπορευμάτων 24/7 στα σημεία εισόδου, περιλαμβανομένων φυτουγειονομικών και κτηνιατρικών ελέγχων
- Δημιουργία κοινής διαδικτυακής πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce)
- Βελτίωση υποδομών στα σημεία εισόδου, λαμβανομένων υπόψη διέλευσης φορτηγών (με ή άνευ
φορτίων), ευπαθών προϊόντων κλπ
- Επίσπευση των ελέγχων στα σύνορα για τα ευπαθή εμπορεύματα
- Ενίσχυση διασυνοριακών υπηρεσιών με καταρτισμένο προσωπικό και σύγχρονο εξοπλισμό
- Δημιουργία και εφαρμογή ψηφιακής γραφειοκρατικής διαδικασίας (“paperless system”)
- Αναγνώριση τελωνειακών εγγράφων των τριών χωρών (π.χ. φυτο-υγειονομικά, κτηνιατρικά,
πιστοποιητικά)
- Εναρμόνιση σχετικής νομοθεσίας (ταξιδιωτικών εγγράφων, αδειών εργασίας κλπ) με ευρωπαϊκό
κεκτημένο. Για παράδειγμα, δημιουργία ενιαίου συστήματος στην έκδοση αδειών εργασίας, οι πολίτες
θα μπορούν να ταξιδεύουν στις τρεις αυτές χώρες μόνο με την αστυνομική ταυτότητα και με
απλοποιημένες διαδικασίες
- Αυτόματη αναγνώριση διπλωμάτων (ακαδημαϊκών δεξιοτήτων)
- Διευκόλυνση κινητικότητας σπουδαστών και ερευνητών
- Συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας
- Σχέδιο για την ανάπτυξη και προσέλκυση επενδύσεων στην περιοχή

4. Ευρωπαϊκή προοπτική
-2η Στοχευμένη Πρόσκληση Επιχειρησιακού Προγράμματος Ελλάδα-Βόρεια Μακεδονία (INTERREG-IPA
CBC)
Στις 10 Δεκεμβρίου τ.έ. δημοσιεύθηκε η 2η Στοχευμένη Πρόσκληση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ελλάδα
- Βόρεια Μακεδονία, προϋπολογισμού 6 εκατ. ευρώ, με άξονες προτεραιότητας: α) την ανάπτυξη και στήριξη
της τοπικής οικονομίας και β) την προστασία του περιβάλλοντος-μεταφορές. Οι ειδικότεροι στόχοι, που
αφορούν τη συγκεκριμένη πρόσκληση, συνοψίζονται ως ακολούθως:
1.1 Προώθηση της απασχόλησης, της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού και της κοινωνικής και
πολιτιστικής ένταξης σε διασυνοριακό επίπεδο, μέσω, μεταξύ άλλων, της ενσωμάτωσης στις διασυνοριακές
αγορές εργασίας, περιλαμβανομένης της διασυνοριακής κινητικότητας. Κοινές πρωτοβουλίες για την
απασχόληση, τις υπηρεσίες πληροφόρησης και παροχής συμβουλευτικής, την κοινή κατάρτιση, την ισότητα
των φύλων, τις ίσες ευκαιρίες, την κοινωνική ένταξη των μεταναστών και των ευάλωτων ομάδων, τις
επενδύσεις σε δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, αλλά και την υποστήριξη των επενδύσεων στους τομείς της
δημόσιας υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών.
1.2 Ενθάρρυνση του τουρισμού και της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς
2.1 Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και βελτίωση των δημόσιων υποδομών μέσω, μεταξύ άλλων, της
βελτίωσης πρόσβασης σε δίκτυα και υπηρεσίες ενημέρωσης και επικοινωνίας, κοινών δράσεων για την
προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της αειφόρου χρήσης των φυσικών πόρων, της
αποδοτικότητας των πόρων, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την προώθηση των επενδύσεων για την
αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων και την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης καταστροφών και ετοιμότητας
έκτακτης ανάγκης.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί κοινά έργα και οι δικαιούχοι προέρχονται από αμφότερες πλευρές. Σημειώνεται
ότι, αναγνωρίζονται μόνο οι εταιρικές σχέσεις που απαρτίζονται αυστηρά από τους δικαιούχους που ορίζονται
σε κάθε «προτεραιότητα», οι δικαιούχοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε πάνω από 2 έργα, ενώ για κάθε
έργο δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τους τέσσερις, περιλαμβανομένου του επικεφαλής δικαιούχου (leader).
Αναφορικά με την υποβολή προτάσεων επισημαίνεται ότι οι νέες διαδικασίες προβλέπουν τη χρήση του νέου
πληροφοριακού συστήματος διοίκησης (MIS).
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Η προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι η 10η Μαρτίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ.
http://www.ipa-cbc-programme.eu/call-for-proposals/2_2nd--Call-for-Project-Proposals-(Targeted---Restricted)

5. Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος
-Οι αυξήσεις των συντάξεων απειλούν τη οικονομική σταθερότητα των συνταξιοδοτικών ταμείων
σύμφωνα με το ΔΝΤ και άλλους οικονομικούς αναλυτές
Η αύξηση των συντάξεων κατά 700 δηνάρια, η οποία υπερβαίνει το ποσό με το οποίο αυξάνονται οι συντάξεις,
προκειμένου να διατηρηθεί ο ρυθμός αύξησης του πληθωρισμού, μπορεί να ανατρέψει και πάλι τη
σταθερότητα του συνταξιοδοτικού ταμείου και τελικά να αυξήσει το συνολικό έλλειμμα του προϋπολογισμού,
σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και άλλους οικονομολόγους που επικρίνουν τις πολιτικές
της Κυβέρνησης και την απόφασή της να αυξήσει τους μισθούς και τις συντάξεις μόλις λίγους μήνες πριν από
τις εκλογές. Το ΔΝΤ πιστεύει ότι η αναστολή του προοδευτικού φορολογικού συντελεστή και της αύξησης των
μισθών και των συντάξεων θα υπονομεύσει τα δημοσιονομικά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν μέχρι σήμερα.
-Σημαντικό ποσοστό μετανάστευσης και μείωσης πληθυσμού της Βόρειας Μακεδονίας
Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, η Βόρεια Μακεδονία κατατάσσεται στην τέταρτη θέση (4 η) μεταξύ των
χωρών της Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας με το υψηλότερο ποσοστό μετανάστευσης. Ειδικότερα, το 25,7%
των ανθρώπων που γεννήθηκαν στη Βόρεια Μακεδονία ζουν σήμερα εκτός των συνόρων της. Στην Βοσνία και
Ερζεγοβίνη το ποσοστό ξεπερνά το 49,5%, ως εκ τούτου η χώρα τοποθετείται πρώτη στην κατάταξη, με την
Αλβανία να έρχεται στη δεύτερη θέση με ποσοστό 39,8%. Επίσης, η Βόρεια Μακεδονία τοποθετείται μεταξύ
των είκοσι (20) κρατών του κόσμου με τον ταχύτερα μειούμενο πληθυσμό, καταλαμβάνοντας την 18 η θέση,
σύμφωνα με την ηλεκτρονική έκδοση του «Business Insider». Ο πίνακας καταρτίζεται σύμφωνα με τις
δημογραφικές προβλέψεις των Ηνωμένων Εθνών, με βάση τις εκτιμήσεις θνησιμότητας και τον αριθμό των
νεογέννητων. Όπως προκύπτει από την ανάλυση, ο αριθμός των πολιτών της Βόρειας Μακεδονίας ανέρχεται
σήμερα σε 2,1 εκατομμύρια και έως το 2050 εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά 10,9% φτάνοντας τα 1,9
εκατομμύρια.
-Πληροφορίες για βιοτικό επίπεδο και πιστοληπτική ικανότητα πολιτών της Βόρειας Μακεδονίας
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Infomac Electronic Media Digest, το 12% των πολιτών της Δημοκρατίας της
Βόρειας Μακεδονίας δεν έχει αρκετά χρήματα για να καλύψει επαρκώς τις διατροφικές του ανάγκες και μόνο το
1% μπορεί να αντέξει την οικονομική δαπάνη για την αγορά ενός διαμερίσματος ή μίας εξοχικής κατοικίας.
Τους τελευταίους 12 μήνες, μόνο το 6% των πολιτών αποφάσισε να λάβει δάνειο από μη τραπεζικό
χρηματοπιστωτικό οργανισμό και το 52% δεν χρησιμοποίησε καμία χρηματοπιστωτική υπηρεσία τα τελευταία
τρία χρόνια.

6. Εκδηλώσεις, εκθέσεις, επισκέψεις
-Επίσκεψη Υπουργού Εξωτερικών κ. Ν. Δένδια – Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με Έλληνες
επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στη Βόρεια Μακεδονία (Σκόπια, 26.11.2019)
Στις 26.11.2019 πραγματοποιήθηκε, στο κτήριο της Πρεσβείας στα Σκόπια, συζήτηση στρογγυλής τραπέζης
του Υπουργού Εξωτερικών κ. Ν. Δένδια με εκπροσώπους μεγάλων επιχειρήσεων ελληνικών συμφερόντων που
δραστηριοποιούνται στη Βόρεια Μακεδονία. Στην εισαγωγική παρέμβασή του, ο κος Υπουργός επανέλαβε
μήνυμα της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας ότι, η Ελλάδα υποστηρίζει την προσχώρηση της Βόρειας Μακεδονίας
στην ΕΕ και τάσσεται υπέρ της πλήρους εφαρμογής της Συμφωνίας των Πρεσπών και της ενδυνάμωσης της
διμερούς συνεργασίας. Ο κος Δένδιας αναφέρθηκε στη σημασία εμβάθυνσης των διμερών οικονομικών
σχέσεων, καθώς οι συγκυρίες ευνοούν την ανάπτυξη συνεργασιών, κυρίως στον τομέα των επενδύσεων. Ο κος
Υπουργός σημείωσε ότι η Βόρεια Μακεδονία αποτελεί στρατηγικό εταίρο για την Ελλάδα και ως εκ τούτου η
παρουσία και δυναμική δραστηριοποίηση των Ελλήνων επιχειρηματιών στη χώρα είναι σημαντική, καθώς
συνεισφέρουν στις οικονομίες των δυο χωρών δημιουργώντας έσοδα και θέσεις εργασίας. Όπως
χαρακτηριστικά ανέφερε, «τα Βαλκάνια είναι ο ζωτικός μας χώρος, η αγορά μας». Ειδική αναφορά έκανε στην
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παραμονή του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας στην εδώ αγορά, με την ισχυρή παρουσία της Stopanska Bank, η
οποία καταλαμβάνει την πρώτη θέση στο τραπεζικό σύστημα της Βόρειας Μακεδονίας, με κερδοφορία που
φτάνει το 0,5% του ΑΕΠ της χώρας. Τέλος, σημειώνουμε ακροθιγή αναφορά κ. Υπουργού στην αναβάθμιση
της οικονομικής διπλωματίας και στην πρωτοβουλία της Κυβέρνησης για τη δημιουργία οικοδομήματος στο
ΥΠΕΞ προσανατολισμένου στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, ώστε να υπηρετούνται τα συμφέροντα
των Ελλήνων επιχειρηματιών, και συνεπώς της ελληνικής οικονομίας, στο εξωτερικό. Από πλευράς
επιχειρηματιών, συγκρατούμε θετική ανταπόκρισή τους σε μήνυμα κ. Υπουργού και διάθεση να σταθούν
αρωγοί στις προσπάθειες για προβολή του ελληνικού επιχειρείν, προώθησης των εμπορικών σχέσεων και
συνεργασιών. Από την άλλη, επεσήμαναν προβλήματα που αντιμετωπίζει το ελληνικό επιχειρείν στη Βόρεια
Μακεδονία, όπως η δυσκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση, η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, το θέμα
της οδικής συνοριακής διέλευσης των Ελλήνων επιχειρηματιών, η σύναψη Συμφωνίας Αποφυγής Διπλής
Φορολογίας, η σιδηροδρομική σύνδεση στις Μουριές σε συνεργασία με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Ο κος Υπουργός
δεσμεύθηκε ότι θα επιληφθεί των θεμάτων, ενώ πρότεινε στους επιχειρηματίες όπως επισπεύσουν διαδικασίες
δημιουργίας θεσμικού φορέα στη Βόρεια Μακεδονία, καθώς μια τέτοια δομή θα εξυπηρετούσε στην
επικοινωνία-διάλογο, στη δημιουργία συνεργειών, στην προάσπιση των ελληνικών συμφερόντων στη χώρα.
Από πλευράς του, ο Υφυπουργός κ. Φραγκογιάννης, αναφέρθηκε επίσης στην αναβάθμιση της οικονομικής
διπλωματίας εντός του ΥΠΕΞ και ενθάρρυνε, με τη σειρά του, τους συμμετέχοντες να συστήσουν
επιχειρηματικό θεσμικό φορέα. Υποσχέθηκε δε ότι θα ακολουθήσει σύντομα επίσκεψή του στα Σκόπια, με
στοχευμένη οικονομικο-εμπορική ατζέντα.
-Ολοκληρώθηκε η Διεθνής Εμπορική Έκθεση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη διαχείριση
υδάτων και στερεών αποβλήτων στη Βόρεια Μακεδονία (RENEXPO®, Σκόπια, 3-4 Δεκεμβρίου 2019)
Πραγματοποιήθηκε στις 3-4 Δεκεμβρίου τ.έ., στο Ξενοδοχείο Aleksandar Palace στα Σκόπια, η διεθνής
εμπορική έκθεση RENEXPO® (http://www.renexpo-nmk.com), για πρώτη φορά στη Βόρεια Μακεδονία. Η
Έκθεση φιλοξένησε 40 εκθέτες και περί τους 500 συμμετέχοντες, ενώ η επισκεψιμότητα εκτιμάται στα 1.200
άτομα. Στην εναρκτήρια εκδήλωση παρέστησαν και απεύθυναν χαιρετισμό, μεταξύ άλλων, ο Αντιπρόεδρος της
Κυβέρνησης, αρμόδιος για οικονομικά θέματα κ. K. Angjushev και ο Υπουργός Οικονομίας κ. K. Bektashi. Τη 2η
ημέρα πραγματοποιήθηκαν περί τις 79 επιχειρηματικές συναντήσεις με 56 συμμετέχοντες (από Αλβανία,
Αυστρία, Βόρεια Μακεδονία, Ελλάδα, Ιταλία, Κροατία, Τσεχία, Μαυροβούνιο, Σερβία, Τουρκία). Από ελληνικής
πλευράς, συμμετείχαν τρεις (3) ελληνικές εταιρείες: Metaloumin, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στο χώρο
της διέλασης (www.metaloumin.gr) – Aquatherm, η οποία ασχολείται με την παραγωγή σωλήνων ύδρευσης,
θέρμανσης, ψύξης και πυρόσβεσης (www.aquatherm.gr/) – Poseidon, η οποία αναλαμβάνει εξειδικευμένα έργα
υδρομηχανολογικού εξοπλισμού (www.poseidongreece.com/index.php/el/). Οι συμμετέχοντες αποκόμισαν
θετική εικόνα από την Έκθεση, καθώς, παρά το μικρό μέγεθός της, ήταν στοχευμένη περικλείοντας όλες τις
θεματικές των ΑΠΕ (προστασία περιβάλλοντος, νερό, άνεμος, υδροηλεκτρική ενέργεια, φωτοβολταϊκά,
διαχείριση αποβλήτων). Κατά τη διάρκεια των δύο ημερών, την Έκθεση επισκέφθηκαν εκπρόσωποι των
τοπικών κυβερνήσεων, υπουργείων, διαφόρων ενώσεων και οργανισμών, ειδικοί του χώρου, επενδυτές,
εκπρόσωποι εθνικών και διεθνών οργανισμών, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, δημόσιες επιχειρήσεις,
εκπρόσωποι της επιστημονικής κοινότητας, τα μέσα ενημέρωσης και άλλοι ενδιαφερόμενοι. Από τις
εναρκτήριες παρεμβάσεις τόσο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης όσο και του Υπουργού Οικονομίας της
Βόρειας Μακεδονίας, συγκρατούμε δηλώσεις τους ότι η χώρα είναι έτοιμη για περισσότερες επενδύσεις στον
τομέα των ΑΠΕ και δη στον κλάδο των φωτοβολταϊκών, επενδύσεις που προβλέπεται να υποστηριχθούν από
πριμοδοτήσεις. Η Κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας έχει ήδη διενεργήσει διαγωνισμούς για την κατασκευή
φωτοβολταϊκών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με συνδυασμένη χωρητικότητα 35 MW σε κρατική γη και 27 MW
σε ιδιόκτητες εκτάσεις. Μέχρι τώρα, έχει καταγραφεί το ενδιαφέρον 82 επενδυτών για την κατασκευή μονάδων
παραγωγής ηλιακής ενέργειας σε εθνική γη. Πάντως, η Κυβέρνηση φαίνεται αποφασισμένη να αξιοποιήσει τις
ευκαιρίες που παρουσιάζονται στον τομέα των ΑΠΕ, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κεκτημένου και των στόχων
της ΕΕ για φιλοπεριβαλλοντική ενέργεια και για ενεργειακή ασφάλεια.
Η Προϊσταμένη
Παγώνα Λάρδα
Σύμβουλος ΟΕΥ Α’
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