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1. Επιχειρηματική δραστηριότητα  
 

1.1 Ενέργεια και Ορυκτά 

-«City Energy Systems»: Νέα δημοτική εταιρεία κοινής ωφέλειας των Σκοπιών για τη διανομή ενέργειας 
θέρμανσης και φυσικού αερίου  
Ο δήμαρχος των Σκοπίων κ. Petre Silegov δήλωσε ότι σε λίγες μέρες ο Δήμος θα υποβάλει αίτηση στην 
Ρυθμιστική Επιτροπή Ενέργειας για να λάβει άδεια για τη λειτουργία της νέας τοπικής εταιρεία κοινής 
ωφελείας, «City Energy Systems» για τη διανομή ενέργειας θέρμανσης και φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τον 
Δήμαρχο, αυτό το Φθινόπωρο θα ξεκινήσει η αεριοδότηση των Σκοπίων.  

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 
-Περί αγωγού φυσικού αερίου Σκόπια – Τέτοβο - Γκοστίβαρ - Αχρίδα 
Η Κυβέρνηση αποφάσισε ότι ο αγωγός φυσικού αερίου Σκόπια-Τέτοβο-Γκοστίβαρ-Αχρίδα θα συνεχίσει να 
κατασκευάζεται κατά μήκος της ίδιας διαδρομής, αλλά με αρκετές αλλαγές, σύμφωνα με ανακοίνωση του 
Διευθυντή των Ενεργειακών Πόρων της πΓΔΜ κ. Μajram Rexhepi, σε συνέντευξή του στο MIA. 

 (Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 

1.2 Κατασκευές, δομικά υλικά και Real Estate 

-Σε αναμονή η κατασκευή του δρόμου από την Αχρίδα προς τη Μονή του Οσίου Ναούμ 
Ο Πρωθυπουργός κ. Zaev εξήγησε στην κοινοβουλευτική συνάντηση της Πέμπτης 26 Ιουλίου τ.ε. ότι η 
κατασκευή του δρόμου από την Αχρίδα προς τη Μονή του Οσίου Ναούμ και πολλά άλλα τοπικά έργα θα 
τεθούν σε αναμονή. Όπως ανέφερε, δεδομένου ότι, δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί η περιβαλλοντική μελέτη για το 
συγκεκριμένο οδικό τμήμα, τα χρήματα έχουν ανακατανεμηθεί για την ανακατασκευή άλλων οδών. 

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 
-Κατασκευή υπόγειου δρόμου στα Σκόπια μήκους 800 μέτρων από τουρκική εταιρεία. 
Ξεκίνησε η κατασκευή ενός υπόγειου δρόμου, μήκους 800 μέτρων, στο κέντρο των Σκοπίων, από την τουρκική 
εταιρεία "Limak Holding", ο οποίος αναμένεται να ολοκληρωθεί σε έξι χρόνια. Το συνολικό έργο θα κοστίσει 
περίπου 250 εκατ. ευρώ. Επίσης, η δημοπρασία για το σχεδιασμό των σηράγγων στο Kale προγραμματίζεται 
να ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο τ.ε. 

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 

-Συμβάσεις και ολοκληρωμένα κατασκευαστικά έργα στο εξωτερικό, Ιανουάριος-Ιούνιος 2018 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της εδώ Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας της πΓΔΜ, την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 
2018, η συνολική αξία των συμβάσεων κατασκευής στο εξωτερικό ήταν 917.499 χιλ. δηνάρια, ήτοι 54,6% 
λιγότερο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Τη συγκεκριμένη περίοδο, οι 
κατασκευαστικές επιχειρήσεις της πΓΔΜ ολοκλήρωσαν τις κατασκευές στο εξωτερικό, συνολικού ύψους 
698.072 χιλιάδων δηναρίων, δηλαδή κατά 4,9% περισσότερο από την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου 
έτους. Κατά την περίοδο αναφοράς, σημειώθηκε αύξηση του όγκου των ολοκληρωμένων έργων κατασκευής 
στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. (Σημείωση: Οι τιμές για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2018/2017 δίδονται με βάση 
την ισοτιμία 1 δολάριο ΗΠΑ = 51,2722 δηνάρια). 

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 
-Έκδοση οικοδομικών αδειών, Ιούνιος 2018 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, τον Ιούνιο του 2018 εκδόθηκαν 205 άδειες 
οικοδομής, οι οποίες ήταν κατά 10,9% λιγότερες από τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Σύμφωνα 
με τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, η αναμενόμενη συνολική αξία των κατασκευών ανήλθε σε 2.945.737 
χιλιάδες δηνάρια, ήτοι 22,6% λιγότερο από τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Από το σύνολο των 
εκδοθέντων οικοδομικών αδειών, 117 (57,1%) είναι για κτίρια, 45 (21,9%) για έργα πολιτικού μηχανικού και 43 
(21,0%) για ανακατασκευές. Από το σύνολο των 205 δομών, για τις 115 (56,1%) οι επενδυτές είναι ιδιώτες και 
για τις 90 (43,9%) οι επενδυτές είναι επιχειρήσεις. Κατά την περίοδο αναφοράς, σχεδιάζονται 554 κατοικίες για 
κατασκευή, συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 41.505 τ.μ.  

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 
-Κατασκευή φράγματος σε περιοχή Konsko (πλησίον Γευγελής) από τουρκική εταιρεία ‘Adalι Holding’ 
Η τουρκική εταιρεία ‘Adalι Holding’ πρόκειται να κατασκευάσει φράγμα στην περιοχή Konsko (βορειοδυτικά της 
Γευγελής, σε απόσταση περίπου 20 χλμ. από την πόλη), το οποίο σχεδιάζεται να έχει ύψος 80 μέτρων και 
χωρητικότητα 21 εκατ. κ.μ.. Το υδάτινο δυναμικό του Konsko θα αξιοποιηθεί για τη βελτίωση της ύδρευσης και 
της άρδευσης στην περιοχή, καθώς και για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ αναμένεται να συμβάλει 
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και στη διάσωση της λίμνης Δοϊράνης. Το έργο έχει προθεσμία ολοκλήρωσης 32 μηνών και ο συνολικός 
προϋπολογισμός του υπολογίζεται σε 40 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο θα καλυφθεί από το Υπουργείο Γεωργίας, 
Δασών και Υδάτινων Πόρων της πΓΔΜ. Στην τελετή εγκαινίων για την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών 
του φράγματος (21 Ιουλίου τ.έ.) παρευρέθησαν ο Πρωθυπουργός της πΓΔΜ, κ. Zoran Zaev, o Υπουργός 
Γεωργίας, Δασών και Υδάτινων Πόρων της χώρας, κ. Ljupco Nikolovski, ο Δήμαρχος Γευγελής, κ. Saso Pockov, 
καθώς και εκπρόσωποι του μεικτού Εμπορικού Επιμελητηρίου πΓΔΜ - Τουρκίας (‘ΜΑΤΤΟ’) και της ‘Adalι 
Holding’. Ο Πρωθυπουργός της πΓΔΜ τόνισε, στο χαιρετισμό του, τη σημασία της κατασκευής του φράγματος 
για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του εντόπιου πληθυσμού, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα από τα 
σημαντικότερα έργα των τελευταίων 50 ετών στην περιοχή. Ο κ. Nikolovski αναφέρθηκε στα οφέλη για τη 
γεωργία από την κατασκευή του φράγματος, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες 
επενδύσεις της τελευταίας δεκαετίας στον γεωργικό τομέα. Από πλευράς της ‘Adalι Holding’, ο εκπρόσωπος της 
εταιρείας στην τελετή εγκαινίων, κ. Şevki Adalι ανέφερε ότι το έργο θα κατασκευαστεί με βάση τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα και θα ολοκληρωθεί εντός της τεθείσας προθεσμίας.  

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 

1.3 Τραπεζικός & Ασφαλιστικός Τομέας 

-Πιέσεις για περιορισμό του κόστους στην έγκριση των καταναλωτικών δανείων 
Οι αρχές πρόκειται να επιβάλουν στις τράπεζες να μειώσουν το κόστος που χρεώνουν στους πελάτες κατά την 
έγκριση των καταναλωτικών δανείων. Το Υπουργείο Οικονομικών ήδη καταρτίζει τροποποιήσεις στο νόμο για 
την προστασία των καταναλωτών που υπογράφουν συμβάσεις καταναλωτικών δανείων, εισάγοντας ετήσιο 
ποσοστό συνολικού κόστους καταναλωτικού δανείου. 

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 
-Τα κέρδη των τραπεζών στην πΓΔΜ έφτασαν τα 90 εκατ. ευρώ (α’ εξάμηνο τ.ε.) 
Δημοσιεύματα στον εγχώριο τύπο αναφέρουν ότι, κατά τους πρώτους έξι μήνες του τρέχοντος έτους οι 
τράπεζες της πΓΔΜ κέρδισαν κατά μέσο όρο 90 εκατ. ευρώ ή μισό εκατομμύριο ευρώ την ημέρα. Ειδικώτερα, 
τα κέρδη των μεγάλων τραπεζών ανέρχονται σε 84 εκατ. ευρώ. Την ίδια περίοδο πέρυσι τα συνολικά κέρδη 
των τραπεζών ήταν 50 εκατ. ευρώ και στο τέλος του έτους ανήλθαν στα 106 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία αυτά, μέσα στο πρώτο εξάμηνο τα κέρδη των τραπεζών στην πΓΔΜ έφτασαν σχεδόν στα περσινά 
ετήσια επίπεδα. Το μεγάλο περιθώριο επιτοκίου ευνοεί την κερδοφορία των τραπεζών. Η διαφορά ανάμεσα 
στο ενεργητικό και παθητικό επιτόκιο ως ποσοστό βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, 
σύμφωνα με τον οικονομικό εμπειρογνώμονα κ. Pavle Gacov. Οι αναλύσεις δείχνουν ότι σε έξι μήνες οι 
τράπεζες εισέπραξαν 158 εκατ. ευρώ μόνο από τόκους. Το ήμισυ αυτών, ήτοι τα 77 εκατ. ευρώ, είναι τόκοι που 
οι πλήρωναν πολίτες για την αποπληρωμή των δανείων τους. Από τις προμήθειες, οι τράπεζες κέρδισαν 
σχεδόν 43 εκατ. ευρώ. Επίσης, εκτιμάται ότι κάθε νοικοκυριό οφείλει 4.500 ευρώ σε τράπεζες. 

 (Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 
 

-Ανακοίνωση εδώ Τράπεζας Komercijalna σχετικά με υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας με Τράπεζα 
Πειραιώς για εξαγορά αλβανικής Tirana Bank 
Η Τράπεζα Komercijalna της πΓΔΜ εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία ενημερώνει για την υπογραφή 
δεσμευτικής συμφωνίας από την ίδια και τον αλβανικό όμιλο Balfin με την Τράπεζα Πειραιώς για την εξαγορά 
της αλβανικής Tirana Bank. Όπως σημειώνεται, εφ’ όσον η συμφωνία εγκριθεί από τις αρμόδιες ρυθμιστικές 
Αρχές, ο όμιλος Balfin θα κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο των εξαγορασθεισών μετοχών της Tirana Bank. Η 
Τράπεζα Komercijalna κατέχει ηγετική θέση στο τραπεζικό σύστημα της πΓΔΜ με κύριο ανταγωνιστή της την 
ελληνικών συμφερόντων Stopanska Banka - Skopje (του ομίλου Ε.Τ.Ε.). Κατατάσσεται στην πρώτη θέση ως 
προς τις καταθέσεις, ελέγχοντας το 28,8% του συνόλου (περί τα 1,5 δισ. ευρώ) και στη δεύτερη θέση μετά τη 
Stopanska Banka - Skopje, όσον αφορά στις δανειακές χορηγήσεις, με μερίδιο αγοράς 18,8% (περί τα 808,5 
εκ. ευρώ). Η συνολική αξία των περιουσιακών της στοιχείων ανέρχεται σε 1,7 δισ. ευρώ και είναι η μακράν 
υψηλότερη μεταξύ των Τραπεζών της πΓΔΜ (στοιχεία Κεντρικής Τράπεζας πΓΔΜ). Βασικός μέτοχος της 
Komercijalna είναι η εγχώρια κατασκευαστική εταιρεία Adora συμφερόντων του επιχειρηματία (και παλαιού 
βουλευτή του κυβερνώντος ‘SDSM’), κ. Vanco Čifliganec. O τελευταίος αύξησε προσφάτως το ποσοστό 
συμμετοχής του στη μετοχική σύνθεση της Τράπεζας από 8,08% σε 10,1% και εξελέγη μέλος του Εποπτικού 
Συμβουλίου της. Ο όμιλος Balfin έχει αναπτύξει εκτεταμένη επιχειρηματική δραστηριότητα στην πΓΔΜ, καθώς 
έχει επενδύσει στη κατασκευή του εμπορικού κέντρου Skopje City Mall (το οποίο εξαγόρασε το 2016 η 
βρετανική Hystead Ltd) και στην αλυσίδα καταστημάτων ηλεκτρονικών ειδών Neptun. Επιπλέον, έχει 
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ανακοινώσει την ανάληψη επένδυσης ύψους 350 εκατ. ευρώ για την κατασκευή εμπορικού κέντρου και 
οικιστικού συγκροτήματος στα Σκόπια. 

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 

1.4 Αγροτικός τομέας και τομέας τροφίμων   

-Προβλήματα στην απορρόφηση των εγχώριων δαμάσκηνων στην αγορά της πΓΔΜ 
Οι παραγωγοί δαμάσκηνων διεξήγαγαν πολυήμερες διαμαρτυρίες για τις χαμηλές τιμές πώλησης των 
προϊόντων τους. Το Υπουργείο Γεωργίας αντέδρασε στις διαμαρτυρίες των αγροτών με τη λήψη δύο μέτρων 
για τη σταθεροποίηση της αγοράς δαμάσκηνων - επιδοτήσεις ύψους 2 δηναρίων ανά χιλιόγραμμο για 
αγοραστές (περίπου 20 εταιρείες) και επιδότηση ύψους 3 δηναρίων ανά χιλιόγραμμο για παραγωγούς. Οι 
παραγωγοί δαμάσκηνων από το Delcevo αναφέρουν ότι οι κρατικές επιδοτήσεις των 3 δηναρίων ανά κιλό δεν 
επιφέρουν κανένα αποτέλεσμα εάν τα προϊόντα δεν αγοραστούν. Στην περιοχή αυτή, περίπου 4.000 τόνοι 
δαμάσκηνων παραμένουν αδιάθετοι. Οι αγρότες από τον Radovis δηλώνουν ότι υπάρχουν δύο λόγοι για την 
αδύναμη αγορά - η άφθονη συγκομιδή που ξεπέρασε την απόδοση του περασμένου έτους κατά 30% και η 
στρατηγική των αγοραστών, οι οποίοι αναβάλουν την αγορά αναμένοντας κρατικές πληρωμές. Ο Υπουργός 
Γεωργίας κ. Ljupco Nikolovski ανέφερε ότι η αντιπολίτευση προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί το θέμα, πολιτικά, 
και υποκινεί αγροτικούς κύκλους εναντίων της Κυβέρνησης, προσθέτοντας ότι πέρυσι οι επιδοτήσεις για 
φρούτα, συμπεριλαμβανομένων των δαμάσκηνων, αυξήθηκαν κατά 10%. 

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 
-Αγορά και πώληση γεωργικών προϊόντων β’ τρίμηνο 2018 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, η αγορά και πώληση γεωργικών προϊόντων το β’ 
τρίμηνο 2018 μειώθηκε κατά 4,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η αξία των 
αγορασθέντων αγροτικών προϊόντων από μεμονωμένους παραγωγούς αυξήθηκε κατά 14,0%, ενώ η αξία των 
πωληθέντων αγροτικών προϊόντων από την ίδια παραγωγή μειώθηκε κατά 16,5%. Η αξία της συνολικής 
αγοράς και πώλησης αυξήθηκε στα ακόλουθα γεωργικά προϊόντα: Βιομηχανικές καλλιέργειες, Φρούτα, 
Κτηνοτροφία, Πουλερικά και αυγά και Γάλα, ενώ παρατηρήθηκε μείωση στα ακόλουθα γεωργικά προϊόντα: 
Δημητριακά, Λαχανικά, Ζωοτροφές, Αλκοολούχα ποτά, και Ψάρια. Η μηνιαία κατανομή της αξίας της αγοράς 
και πώλησης γεωργικών προϊόντων παρουσιάζει μείωση τον Απρίλιο και τον Μάιο, ενώ τον Ιούνιο σημειώθηκε 
αύξηση της αξίας αγοράς και πώλησης γεωργικών προϊόντων. 

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 

-Επιβολή προσωρινής απαγόρευσης από Ρωσία σε εισαγωγή φρούτων από πΓΔΜ και Σερβία 
Η εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Γεωργίας, Δασών και Υδάτινων Πόρων της πΓΔΜ, κ. Sonja Jankovska 
σε συνέντευξη τύπου (11 Αυγούστου τ.ε.) ενημέρωσε σχετικά με την επιβολή προσωρινής απαγόρευσης από 
τις αρμόδιες ρωσικές Αρχές στην εισαγωγή ορισμένων κατηγοριών φρούτων από την πΓΔΜ. Η κα Jankovska 
ενημέρωσε ότι σε τρία φορτία φρούτων προερχόμενα από την πΓΔΜ δεν επετράπη να εισαχθούν στη Ρωσία 
και επέστρεψαν στη χώρα, καθώς εντοπίστηκαν δείγματα μολυσμένα από παράσιτα. Διέψευσε, ωστόσο, ότι τα 
φρούτα ήταν μολυσμένα από τον μύκητα «μονίλια», αν και τόνισε ότι οι έλεγχοι για το συγκεκριμένο είδος 
μύκητα έχουν ενταθεί. Η κα. Jankovska τόνισε ότι πρόκειται για προσωρινό μέτρο απαγόρευσης εισαγωγών 
και σημείωσε ότι έχει ήδη υπάρξει επικοινωνία των φυτοϋγειονομικών Αρχών της πΓΔΜ με τις αντίστοιχες 
ρωσικές για να συνεργαστούν επί του θέματος. Σύμφωνα με τα εδώ ΜΜΕ, η Ρωσία απαγόρευσε την εισαγωγή 
120 τόνων ροδάκινου από την πΓΔΜ, καθώς εντοπίστηκαν δείγματα μολυσμένα από τον μύκητα «μονίλια».  

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 

-Κατά 15% υψηλότερες σε σχέση με πέρυσι οι τιμές των σταφυλιών 
Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η οινοποιητική εταιρεία «Tikves Winery» πρόκειται να αγοράσει 
αυτό το έτος περίπου 30 εκατ. κιλά σταφυλιών κορυφαίας ποιότητας, ποσότητα διπλάσια σε σχέση με αυτή 
του προηγούμενου έτους. Οι τιμές αναμένεται να είναι κατά 15% υψηλότερες από πέρυσι. 

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 

-Μικρότερη και φτωχότερης ποιότητας η φετινή συγκομιδή καπνού 
Οι καλλιεργητές καπνού αναμένουν ότι η συγκομιδή θα είναι φέτος μικρότερη κατά 30% έως 40%, και 
φτωχότερης ποιότητας, εξ’ αιτίας και των συχνών βροχοπτώσεων αυτό το καλοκαίρι και της εμφάνισης 
ασθενειών στις καλλιέργειες, και ως εκ τούτου αναμένεται μείωση της τιμής αγοράς.   

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 
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-Πλήρης ανάκληση της απόφασης του Κοσόβου για αύξηση δασμών σε φρούτα και λαχανικά κατά 30%  
Η Κυβέρνηση του Κοσόβου αποφάσισε να προβεί σε πλήρη ανάκληση της απόφασής της για αύξηση των 
δασμών σε φρούτα και λαχανικά κατά 30%. Όπως διευκρίνισε, το ύψος του δασμού επανέρχεται στα 
προηγούμενα επίπεδα. Υπενθυμίζεται ότι η Κυβέρνηση του Κοσόβου είχε ανακαλέσει (στις 24 Ιουλίου τ.ε.) εν 
μέρει την αρχική απόφασή της 18ης Ιουλίου τ.ε. για αύξηση των δασμών σε συνολικά 21 κατηγορίες αγροτικών 
προϊόντων. Είχε, ωστόσο, διατηρήσει την αύξηση για τα μήλα, τις ντομάτες, τις πιπεριές, το σταφύλι, τα 
δαμάσκηνα, τα αχλάδια και τα σμέουρα – προϊόντα που η πΓΔΜ εξάγει σε σχετικά μεγάλες ποσότητες στο 
Κόσοβο. Η ανάκληση της αύξησης των δασμών και για τα ως άνω προϊόντα είναι, σε ορισμένο βαθμό, 
αποτέλεσμα και της συνάντησης του Υπουργού Οικονομίας της πΓΔΜ με τον Υπουργό Εμπορίου και 
Βιομηχανίας του Κοσόβου, κ. Β. Hasani στις 27 Ιουλίου τ.ε., στην Πρίστινα. Κατά την εν λόγω συνάντηση, ο κ. 
Κ. Bekteshi είχε ζητήσει από τον Κοσοβάρο ομόλογό του την επάνοδο στο προηγούμενο δασμολογικό 
καθεστώς και για τα επτά προαναφερθέντα αγροτικά προϊόντα, σημειώνοντας ότι σε αυτά αντιστοιχεί το 
μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών της πΓΔΜ στο Κόσοβο και εξηγώντας ότι οι οικονομικές συνέπειες από τη 
διατήρηση του αυξημένου δασμού θα είναι δυσμενείς για τις επιχειρηματικές κοινότητες και των δύο πλευρών. 
Ο Υπουργός Οικονομίας της πΓΔΜ ευχαρίστησε δημοσίως την Κυβέρνηση του Κοσόβου για την ανάκληση της 
απόφασής της και ενημέρωσε ότι η Κυβέρνηση της πΓΔΜ θα παράσχει βοήθεια στις εγχώριες επιχειρήσεις 
που υπέστησαν ζημιές, κατά το διαρρεύσαν χρονικό διάστημα από την εφαρμογή της απόφασης επιβολής 
υψηλότερου δασμού.          

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 

1.5 Βιομηχανικός Τομέας 

-Δείκτες κύκλου εργασιών στη βιομηχανία της πΓΔΜ, Μάιος 2018 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία, 
συνολικά, τον Μάιο 2018, σε σύγκριση με τον Μάιο 2017, ήταν 108,3. Ο συνολικός κύκλος εργασιών των 
κύριων βιομηχανικών ομάδων το Μάιο 2018, σε σύγκριση με τον Μάιο 2017, ήταν υψηλότερος στα Ενδιάμεσα 
προϊόντα, εκτός από την ενέργεια κατά 4,3%, τα Κεφαλαιουχικά αγαθά κατά 13,0% και τα Μη διαρκή 
καταναλωτικά αγαθά κατά 7,1%, αλλά χαμηλότερα στα Ανθεκτικά καταναλωτικά αγαθά κατά 3,1%. Ο δείκτης 
κύκλου εργασιών στη βιομηχανία, συνολικά, τον Μάιο 2018, σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2018, ήταν 109,8, 
ενώ την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2018, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο - Μάιο 2017, ο δείκτης κύκλου 
εργασιών στη βιομηχανία ήταν 110,2.  
Ο δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία στην εγχώρια αγορά, τον Μάιο 2018, σε σύγκριση με τον 
Μάιο 2017, ήταν 98,6. Ο εγχώριος κύκλος εργασιών της βιομηχανίας στους κυριότερους βιομηχανικούς 
κλάδους το Μάιο 2018, σε σύγκριση με το Μάιο 2017, ήταν χαμηλότερος στα Ενδιάμεσα προϊόντα, εκτός από 
την ενέργεια κατά 8,9% και τα Ανθεκτικά καταναλωτικά αγαθά κατά 0,1%, αλλά υψηλότερα στα Κεφαλαιουχικά 
αγαθά κατά 8,0% και στα Καταναλωτικά αγαθά κατά 3,9%. Ο δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία στην 
εγχώρια αγορά, τον Μάιο 2018, σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2018, ήταν 106,1, ενώ την περίοδο Ιανουαρίου - 
Μαΐου 2018, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο - Μάιο 2017, ο δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία στην 
εγχώρια αγορά ήταν 102,1.  
Ο δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία σε μη εγχώρια αγορά, τον Μάιο 2018, σε σύγκριση με τον 
Μάιο 2017, ήταν 111,3. Ο μη Εγχώριος Κύκλος Εργασιών στη Βιομηχανία από τους Κύριους Βιομηχανικούς 
Κλάδους τον Μάιο 2018, σε σύγκριση με τον Μάιο 2017, ήταν υψηλότερος στα Ενδιάμεσα προϊόντα εκτός της 
ενέργειας κατά 9,3%, στα Καταναλωτικά αγαθά κατά 13,4% στα Μη Διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά 9,1% 
και στα Ανθεκτικά καταναλωτικά αγαθά κατά 4,5%. Ο δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία στη μη 
εγχώρια αγορά, τον Μάιο 2018, σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2018, ήταν 111,5, ενώ την περίοδο Ιανουαρίου - 
Μαΐου 2018, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο - Μάιο του 2017, ο μη εγχώριος κύκλος εργασιών στη βιομηχανία 
ήταν 112,4. 

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 
-Επιχειρηματικές τάσεις στη μεταποιητική βιομηχανία, Ιούνιος 2018 
Οι διευθυντές των επιχειρηματικών οντοτήτων έκριναν ότι ο δείκτης εμπιστοσύνης στη μεταποιητική βιομηχανία 
τον Ιούνιο 2018 είναι 0,3 εκατοστιαίες μονάδες υψηλότερος σε σύγκριση με τον Μάιο 2018 και είναι 19,8 
εκατοστιαίες μονάδες και 2,4 εκατοστιαίες μονάδες υψηλότερος σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2017. Η κατάσταση 
με τον τρέχοντα όγκο παραγγελιών παραγωγής τον Ιούνιο 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 τα αποθέματα τελικών προϊόντων αυξήθηκαν σε σύγκριση με τον Μάιο 2018. Η εκτίμηση της 
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οικονομικής κατάστασης είναι πιο ικανοποιητική σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, καθώς και σε 
σύγκριση με τον Ιούνιο 2017. Ο αριθμός των εργαζομένων αναμένεται να αυξηθεί. Το μέσο επίπεδο 
χρησιμοποίησης της παραγωγικής ικανότητας των επιχειρηματικών οντοτήτων τον Ιούνιο 2018 αυξήθηκε στο 
67,8% της κανονικής χρήσης. Οι παράγοντες που είχαν τη μεγαλύτερη επίδραση στον περιορισμό του όγκου 
παραγωγής τον Ιούνιο 2018 ήταν: η έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού (22,7%), η ανεπαρκής εγχώρια 
ζήτηση (18,7%), η ανεπαρκής εξωτερική ζήτηση (17,5%) και η αβεβαιότητα οικονομικού περιβάλλοντος 
(10,4%). 

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 
-Δείκτες κύκλου εργασιών στη βιομηχανία, Ιούνιος 2018 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία, συνολικά, 
τον Ιούνιο 2018, σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2017, ήταν 119,4. Ο συνολικός κύκλος εργασιών των κύριων 
βιομηχανικών ομάδων τον Ιούνιο 2018, σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2017, ήταν υψηλότερος στα ‘Ενδιάμεσα 
προϊόντα, εκτός από την ενέργεια’ κατά 16,1%, στα ‘Κεφαλαιουχικά αγαθά’ κατά 31,8%, τα ‘Ανθεκτικά 
καταναλωτικά αγαθά’ κατά 10,2% και στα ‘Μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά’ κατά 7,4%. Ο δείκτης κύκλου 
εργασιών στη βιομηχανία, συνολικά, τον Ιούνιο του 2018, σε σύγκριση με τον Μάιο του 2018, ήταν 108,4, ενώ 
την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2018, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Ιούνιο 2017, ο δείκτης κύκλου εργασιών 
στη βιομηχανία ήταν 111,9 μονάδες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης 
κύκλου εργασιών στη βιομηχανία στην εγχώρια αγορά τον Ιούνιο 2018, σε σύγκριση με τον δείκτη του κύκλου 
εργασιών Ιουνίου 2017, ήταν 100,7. Ο κύκλος εργασιών της βιομηχανίας στην εγχώρια αγορά των κύριων 
βιομηχανικών ομάδων τον Ιούνιο 2018, σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2017, ήταν υψηλότερος στα ‘Διαρκή 
καταναλωτικά αγαθά’ κατά 7,1% και ‘Μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά’ κατά 4,7%, αλλά χαμηλότερα στα 
‘Ενδιάμεσα αγαθά’, 1,5% και στα ‘Κεφαλαιουχικά αγαθά’ κατά 29,4%. Ο δείκτης κύκλου εργασιών στη 
βιομηχανία στην εγχώρια αγορά τον Ιούνιο 2018, σε σύγκριση με τον Μάιο 2018, ήταν 99,0, ενώ στην 
περίοδο Ιανουάριος - Ιούνιος 2018, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο - Ιούνιο 2017, ο δείκτης κύκλου εργασιών 
στη βιομηχανία στην εγχώρια αγορά ήταν 101,2. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, 
ο δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία σε μη εγχώρια αγορά τον Ιούνιο 2018, σε σύγκριση με τον 
Ιούνιο 2017, ήταν 125,7. Ο κύκλος εργασιών της βιομηχανίας στη μη εγχώρια αγορά από στις κύριες 
βιομηχανικές ομάδες τον Ιούνιο 2018, σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2017, ήταν υψηλότερος στα ‘Ενδιάμεσα 
προϊόντα, εκτός από την ενέργεια’ κατά 23,8%, στα ‘Κεφαλαιουχικά αγαθά’ κατά 33,7%, στα ‘Ανθεκτικά 
καταναλωτικά αγαθά’ κατά 19,7% - ‘Μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά’ κατά 9,2%. Ο δείκτης κύκλου εργασιών 
στη βιομηχανία της μη εγχώριας αγοράς τον Ιούνιο 2018, σε σύγκριση με τον Μάιο 2018, ήταν 111,3, ενώ την 
περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2018, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο - Ιούνιο 2017, ο δείκτης κύκλου εργασιών 
στη βιομηχανία, η εγχώρια αγορά ήταν 114,7. 

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 

1.6 Τομέας Μεταφορών  

-Ακύρωση διαγωνισμού επιλογής αερομεταφορέα για χορήγηση κρατικής επιδότησης από Υπουργείο 
Μεταφορών και Επικοινωνιών της πΓΔΜ 
Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών της πΓΔΜ ανακοίνωσε την ακύρωση του διαγωνισμού επιλογής 
αερομεταφορέα για τη χορήγηση κρατικής επιδότησης, κατόπιν σχετικής εισήγησης της αρμόδιας επιτροπής. 
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ο λόγος της ακύρωσης του διαγωνισμού είναι η μη τήρηση της τυπικής 
διαδικασίας ως προς τη σήμανση και την κατάθεση των φακέλων από τη μοναδική αεροπορική εταιρεία που 
υπέβαλε αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - τη ‘Wizz Air’, (Σημειώνεται ότι η Wizz Air έχει λάβει, μέχρι σήμερα, 
περίπου 9,5 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο της κρατική επιδότησης και αποτελεί τον σημαντικότερο αερομεταφορέα 
στην πΓΔΜ, με μερίδιο αγοράς 59% και συνολικά 40 δρομολόγια σε 14 χώρες από το Διεθνές Αεροδρόμιο των 
Σκοπίων και το αεροδρόμιο Απόστολος Παύλος, στην Αχρίδα).  

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 
 
-Τακτική λεωφορειακή γραμμή Θεσσαλονίκης - Σκοπίων από την εδώ εταιρεία ‘M. Soobrakaj A.D.’  
Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών της πΓΔΜ ενέκρινε προσφάτως την αίτηση της εδώ εταιρείας ‘M. 
Soobrakaj A.D.’ για τη διενέργεια του δρομολογίου Σκοπίων – Θεσσαλονίκης. Η λεωφορειακή γραμμή 
αναμένεται, σύμφωνα με την εγκριθείσα αίτηση της ‘M. Soobrakaj A.D.’, να λειτουργεί σε καθημερινή βάση με 
αναχωρήσεις από τα Σκόπια το πρωί (στις 7:30) και το απόγευμα (στις 16:30). Ο σχετικός φάκελος πρόκειται 
να αποσταλεί, στο επόμενο χρονικό διάστημα, από την εδώ αρμόδια Υπηρεσία στο ελληνικό Υπουργείο 
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Υποδομών και Μεταφορών προς έγκριση. Πέραν της ως άνω λεωφορειακής γραμμής, υπεβλήθη επίσης αίτηση 
από εδώ εταιρεία για το δρομολόγιο Γκόστιβαρ – Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, απερρίφθη από το Υπουργείο 
Μεταφορών και Επικοινωνιών της πΓΔΜ, καθώς δεν τηρούσε τα τυπικά κριτήρια. Η διενέργεια του 
δρομολογίου Σκοπίων – Θεσσαλονίκης από την ‘M. Soobrakaj A.D.’ είχε διεκοπεί τον Φεβρουάριο τ.έ., καθώς, 
σύμφωνα με το εδώ Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, η εταιρεία δεν διέθετε τότε τις απαραίτητες 
άδειες.        

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 
-Μεταφορές επιβατών με λεωφορεία β’ τρίμηνο 2018 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το β’ τρίμηνο 2018, σε σύγκριση με την ίδια 
περίοδο του 2017, ο συνολικός αριθμός επιβατών που μεταφέρθηκαν στις οδικές μεταφορές επιβατών 
μειώθηκε κατά 1,0%. Σύμφωνα με το είδος των μεταφορών, ο αριθμός των επιβατών που μεταφέρονται στις 
αστικές συγκοινωνίες μειώθηκε κατά 2,3%, στις προαστικές μεταφορές κατά 0,1% και στις διεθνείς μεταφορές 
κατά 8,7%, ενώ στις εθνικές μεταφορές αυξήθηκε κατά 4,0%. Σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο 2018, ο συνολικός 
αριθμός των μεταφερόμενων επιβατών αυξήθηκε κατά 4,6%. Σύμφωνα με το είδος των μεταφορών, ο αριθμός 
των επιβατών που μεταφέρονται στις αστικές συγκοινωνίες αυξήθηκε κατά 4,7%, στις προαστικές μεταφορές 
κατά 5,1%, στις εθνικές μεταφορές κατά 2,0% και στις διεθνείς μεταφορές κατά 8,6%. Το β’ τρίμηνο 2018, σε 
σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2017, ο συνολικός αριθμός επιβατοχιλιομέτρων στις οδικές μεταφορές 
επιβατών μειώθηκε κατά 15,0%. Σύμφωνα με το είδος των μεταφορών, ο αριθμός των επιβατικών χιλιομέτρων 
στις αστικές συγκοινωνίες μειώθηκε κατά 23,3%, στις προαστικές μεταφορές κατά 29,3% και στις διεθνείς 
μεταφορές κατά 18,5%, ενώ στις εθνικές μεταφορές αυξήθηκε κατά 13,1%. Σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο 2018, 
ο συνολικός αριθμός επιβατικών χιλιομέτρων αυξήθηκε κατά 1,7%. Σύμφωνα με το είδος των μεταφορών, ο 
αριθμός των επιβατοχιλιόμετρων στις αστικές συγκοινωνίες αυξήθηκε κατά 24,4% και στις εθνικές μεταφορές 
κατά 10,2%, ενώ στις προαστικές μεταφορές μειώθηκε κατά 15,4% και στις διεθνείς μεταφορές κατά 4,9%. 

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 

-Καθυστέρηση στο τμήμα Kumanovo - Beljakovce της σιδηροδρομικής σύνδεσης πΓΔΜ - Βουλγαρίας 
(ανατολικό τμήμα Διαδρόμου VIII) 
Η ολοκλήρωση του τμήματος Kumanovo - Beljakovce (α’ τμήματος) της υπό κατασκευή σιδηροδρομικής 
σύνδεσης πΓΔΜ - Βουλγαρίας έλαβε αναβολή ενάμισι έτους, με τη νέα προθεσμία να τοποθετείται χρονικά στα 
τέλη του 2019. Σύμφωνα με τον Διευθυντή της δημόσιας εταιρείας σιδηροδρομικών υποδομών της πΓΔΜ, κ. I. 
Asani, η καθυστέρηση οφείλεται σε προβλήματα που σχετίζονται με τη διενέργεια των απαραίτητων 
απαλλοτριώσεων και με την εξασφάλιση των προβλεπόμενων αδειών. Το συνολικό μήκος του συγκεκριμένου 
τμήματος είναι 31 χλμ., εκ των οποίων μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί μόνον οχτώ. Το προϋπολογιζόμενο 
κόστος του έργου ανέρχεται σε 45 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η αναβολή της προθεσμίας ολοκλήρωσής του ενδέχεται 
να οδηγήσει σε αύξηση του ποσού αυτού. 
 
-Προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για το τμήμα Beljakovce - Kriva Palanka της σιδηροδρομικής 
σύνδεσης πΓΔΜ - Βουλγαρίας 
Όσον αφορά στο β’ τμήμα της σιδηροδρομικής σύνδεσης πΓΔΜ - Βουλγαρίας, Beljakovce - Kriva Palanka, 
προσφάτως προκηρύχθηκε νέος διαγωνισμός, καθώς ο προηγούμενος κηρύχθηκε άκυρος. Το συνολικό μήκος 
του εν λόγω τμήματος είναι 34 χλμ. και οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν σε ένα χρόνο και να 
ολοκληρωθούν το 2021. Το κόστος κατασκευής του έργου, το οποίο υπολογίζεται σε 145 εκατ. ευρώ, 
αναμένεται να καλυφθεί από κονδύλια ΕΕ ύψους 68,6 εκατ. ευρώ και δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕBRD). Η περιγραφή του έργου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την κατασκευή 
σιδηροδρομικής υποδομής και επιδομής, σταθμών και άλλων κτιριακών υποδομών, γεφυρών, τούνελ και 
τοίχων αντιστήριξης. Ως προθεσμία για την υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων συνοδευτικών 
εγγράφων έχει τεθεί η 26η Σεπτεμβρίου 2018 (τοπική ώρα 12:00).  
 
-Σχεδιαζόμενη προκήρυξη του γ΄ τμήματος Kriva Palanka – Deve Bair της σιδηροδρομικής σύνδεσης 
πΓΔΜ - Βουλγαρίας  
Ο διαγωνισμός για το γ’ και δυσκολότερο τμήμα του έργου, Kriva Palanka – Deve Bair (σύνορα με Βουλγαρία), 
σχεδιάζεται, σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών της πΓΔΜ, κ. G. 
Sugareski, να προκηρυχθεί σύντομα. Το συνολικό μήκος του συγκεκριμένου τμήματος είναι μικρότερο από τα 
άλλα δύο (24 χλμ.), αλλά το εκτιμώμενο κόστος του ανέρχεται στα 350 - 400 εκατ. ευρώ, λόγω των τεχνικών 
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δυσκολιών που προκύπτουν από τη μορφολογία του εδάφους. Η Κυβέρνηση της πΓΔΜ έχει εξασφαλίσει, μέχρι 
στιγμής, χρηματοδότηση ύψους 60 εκατ. ευρώ από κονδύλια ΙΡΑ και σχεδιάζει να διεκδικήσει επιπλέον 
χρηματοδότηση, προκειμένου να καλύψει το υψηλό κόστος του έργου.  

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 

1.7 Τομέας Υγείας & Περιβάλλοντος  

-Γενετικώς τροποποιημένα προϊόντα στην αγορά της πΓΔΜ 
Η Υπηρεσία Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων κατέγραψε 30 πιθανούς παραγωγούς γενετικώς 
τροποποιημένου ρυζιού στην αγορά της πΓΔΜ. Η εν λόγω υπηρεσία διεξήγαγε εντατικούς ελέγχους στην 
αγορά για την ανίχνευση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και τον εντοπισμό διαφορών τύπων γενετικά 
τροποποιημένων προϊόντων. Η Επιθεώρηση Γεωργίας ξεκίνησε επίσης ελέγχους για γενετικώς τροποποιημένο 
ρύζι, μετά την παραλαβή των αποτελεσμάτων της Υπηρεσίας Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων, με σκοπό 
να εντοπιστούν παραγωγοί και εισαγωγείς γενετικώς τροποποιημένων σπόρων. 

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 
-Επένδυση 3 εκατ. ευρώ σε εργοστάσιο pellet στο χωρίο Ginovci 
Νέα εγχώρια επένδυση, ύψους 3 εκατ. ευρώ, από την εταιρεία Golden Art εγκαινιάστηκε στο χωρίο Ginovci, 
στις 26 Αυγούστου τ.ε. Πρόκειται για ένα εργοστάσιο συσσωματωμάτων ξύλου (pellet), με την επωνυμία “Eko 
Life”, το οποίο θα απασχολεί αρχικά σαράντα άτομα, ενώ αναμένεται ότι ο αριθμός των απασχολούμενων θα 
αυξηθεί στους 100 τους επόμενους μήνες. 

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 

1.8 Τομέας Τουρισμού  

-€107 χιλ. στην προώθηση διασυνοριακού τουρισμού και προϊόντων πΓΔΜ-Βουλγαρίας 
Οι διασυνοριακές περιοχές της πΓΔΜ και της Βουλγαρίας άρχισαν από κοινού να προωθήσουν τα τοπικά 
προϊόντα και τους τουριστικούς χώρους. Το όλο έργο υλοποιείται μέσω του προγράμματος διασυνοριακής 
συνεργασίας IPA και κοστίζει περίπου 107 χιλιάδες ευρώ. 

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 
 
-Τουρισμός, Ιούνιος 2018 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο αριθμός των τουριστών τον Ιούνιο 2018 ήταν 
102.327 και ο αριθμός των διανυκτερεύσεων από τους τουρίστες ήταν 243.175. Ο αριθμός των τουριστών τον 
Ιούνιο 2018, σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2017, αυξήθηκε κατά 20,7% και ο αριθμός των διανυκτερεύσεων 
αυξήθηκε κατά 23,4%. Ο αριθμός των εγχώριων τουριστών τον Ιούνιο 2018, σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2017, 
αυξήθηκε κατά 15,9%, ενώ ο αριθμός των ξένων τουριστών αυξήθηκε κατά 22,4%. Ο αριθμός των 
διανυκτερεύσεων των εγχώριων τουριστών τον Ιούνιο 2018, σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2017, αυξήθηκε κατά 
11,4% και ο αριθμός των διανυκτερεύσεων ξένων τουριστών αυξήθηκε κατά 29,5%.  
Την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2018, ο αριθμός των τουριστών αυξήθηκε κατά 16,4% σε σύγκριση με την 
αντίστοιχη περσινή περίοδο: ο αριθμός των εγχώριων τουριστών αυξήθηκε κατά 9,3%, ενώ ο αριθμός των 
ξένων τουριστών αυξήθηκε κατά 19,8%. Την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2018, ο αριθμός των 
διανυκτερεύσεων αυξήθηκε κατά  16,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο: ο αριθμός των 
διανυκτερεύσεων από εγχώριους τουρίστες αυξήθηκε κατά 6,6%, ενώ οι ξένες τουρίστες αυξήθηκαν κατά 
21,9%. 

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 
-Στοιχεία για τις δαπάνες τουρισμού των πολιτών της πΓΔΜ 
Οι πολίτες τη πΓΔΜ δαπανούν 20 ευρώ την ημέρα για ετήσιες διακοπές, οι οποίες κατά μέσο όρο διαρκούν 11 
ημέρες. Σύμφωνα με την Κρατική Στατιστική Υπηρεσία, το 75% των πολιτών της πΓΔΜ δεν έφυγε για διακοπές, 
ενώ το 60% όσων ταξιδεύουν ταξίδεψαν στο εξωτερικό. 

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 

1.9 Τομέας Τεχνολογιών Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων  

-Προγραμματιστές λογισμικού οι καλύτερα αμειβόμενοι υπάλληλοι στην πΓΔΜ  
Σύμφωνα με την Κρατική Στατιστική Υπηρεσία, οι καλύτερα αμειβόμενοι επαγγελματίες στην πΓΔΜ είναι οι 
προγραμματιστές λογισμικού, με μέσο μισθό 56.587 δηνάρια (€920,5) (στοιχεία Ιούνιου τ.ε.), αφήνοντας πίσω 
με διαφορά τους υπαλλήλους σε τράπεζες, φαρμακευτικές και ενεργειακές εταιρείες, οι οποίοι ήταν εδώ και 
χρόνια στην κορυφή του καταλόγου των καλύτερα αμειβόμενων εργαζομένων στην αγορά, ενώ τις χαμηλότερες 
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αποδοχές έχουν οι εργαζόμενοι στον τομέα των δερμάτινων ειδών και των κλωστοϋφαντουργικών παραμένουν 
με 15.000 (€244) και 16.000 δηνάρια (€260) αντιστοίχως. 

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 

1.10 Άλλες ειδήσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος 

-206,4 εκατ. ευρώ η επιστροφή ΦΠΑ προς επιχειρήσεις το 7μηνο 2018   
Η επιστροφή του ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις κατά τους πρώτους επτά μήνες του έτους ανήλθε σε 206,4 
εκατ.ευρώ, δηλαδή 24% περισσότερο από την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ανακοίνωσε το Υπουργείο 
Οικονομικών. 

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 
-Αγορά εργασίας και μισθολογικό καθεστώς στην πΓΔΜ, Ιούνιος 2018 
Τα τελευταία 15 χρόνια τα κέρδη των επιχειρήσεων στην πΓΔΜ αυξήθηκαν κατά 261%, ενώ οι μισθοί του 
εργατικού δυναμικού μόλις κατά 73%, σύμφωνα με αναλύσεις του «Finance Think», ενός ανεξάρτητου, μη 
κερδοσκοπικού ινστιτούτου οικονομικής έρευνας και πολιτικής στην πΓΔΜ. Αυτό σημαίνει ότι ο ιδιωτικός 
τομέας τείνει περισσότερο να συσσωρεύει κεφάλαια, παρά να επενδύει στο εργατικό δυναμικό του. Οι 
μεταβολές της φορολογικής πολιτικής είναι ένας από τους λόγους αυτού του φαινομένου της αγοράς, σύμφωνα 
με τους οικονομολόγους.  
Ο δείκτης του μέσου μηνιαίου καθαρού μισθού που καταβλήθηκε ανά εργαζόμενο τον Ιούνιο του 2018, σε 
σύγκριση με τον Ιούνιο του 2017, με βάση τα στοιχεία της εδώ Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας (MAKSTAT), 
ήταν 106,1. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση του μέσου μηνιαίου καθαρού μισθού που καταβάλλεται ανά 
εργαζόμενο στους τομείς: Μεταλλεία και λατομεία (20,4%), Πληροφορική και επικοινωνία (16,7%) και 
Βιομηχανία (14,7%). Αντίθετα, μείωση του μέσου μηνιαίου καθαρού μισθού ανά εργαζόμενο σε σχέση με τον 
προηγούμενο μήνα καταγράφηκε στους κλάδους: Χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες 
(14,0%), Δραστηριότητες στέγασης και επισιτιστικής βοήθειας (11,3%) και Προμήθεια ηλεκτρισμού, φυσικού 
αερίου, ατμού και κλιματισμού (3,0%).  
Ειδικότερα, ο μέσος μηνιαίος καθαρός μισθός που καταβλήθηκε ανά εργαζόμενο τον Ιούνιο του 2018 ήταν 
24.203 δηνάρια (€ 393), δηλαδή κατά 300 δηνάρια (€ 4,9) λιγότερα σε σύγκριση με τον Μάιο τ.ε. και κατά 
6,1% περισσότερο σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2017. Αντίστοιχα, ο μέσος μηνιαίος ακαθάριστος μισθός 
που καταβλήθηκε ανά εργαζόμενο τον Ιούνιο του 2018 ήταν 35.530 δηνάρια (€ 578), αυξημένος κατά 6,0% σε 
σχέση με την αντίστοιχή περσινή περίοδο. Αναλυτικότερα διαπιστώνεται ότι, οι καλύτερα αμειβόμενοι 
επαγγελματίες στην πΓΔΜ, συμφώνα με στοιχεία της MAKSTAT, είναι οι προγραμματιστές λογισμικού, με μέσο 
μισθό 56.587 δηνάρια (€920,5) - στοιχεία Ιούνιου τ.ε., ξεπερνώντας με διαφορά, μισθολογικά, τους 
υπαλλήλους σε τράπεζες, φαρμακευτικές και ενεργειακές εταιρείες, οι οποίοι ήταν εδώ και χρόνια στην κορυφή 
του καταλόγου των καλύτερα αμειβόμενων εργαζομένων στην αγορά. Στον αντίποδα βρίσκονται οι εργαζόμενοι 
στον τομέα των δερμάτινων ειδών και των κλωστοϋφαντουργικών, οι οποίοι ως προς τις αποδοχές 
παραμένουν στο χαμηλότερο σημείο του καταλόγου με 15.000 (€244) και 16.000 δηνάρια (€260) αντιστοίχως. 
Μέχρι το 2021, σύμφωνα με προβλέψεις του εδώ Υπουργείου Οικονομικών, ο μέσος μηνιαίος καθαρός μισθός 
ανά εργαζόμενο αναμένεται να φθάσει τα 27.000 δηνάρια (€ 439). 

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 

-Στον τομέα της εξόρυξης οι γυναίκες θα συνταξιοδοτηθούν στην ηλικία των 35 ετών και οι άνδρες στην 
ηλικία των 40 ετών 
Σύμφωνα με δηλώσεις της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής κ. Mila Carovska Στον τομέα της 
εξόρυξης οι γυναίκες θα συνταξιοδοτηθούν στην ηλικία των 35 ετών και οι άνδρες στην ηλικία των 40 ετών. Το 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής συνέταξε σχετικό νομοσχέδιο και αναμένεται από την 
Κυβέρνηση να το εγκρίνει σε μία από τις επόμενες συναντήσεις, σύμφωνα με την κα. Carovska. 

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 
 
-Καταβολή εισφορών και για τους εμπόρους των πρασίνων αγορών  
Ο νέος νόμος για το εμπόριο στις πράσινες αγορές προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι οι κάτοχοι αδειών θα πρέπει 
επίσης να  καταβάλλουν ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές εισφορές για την ασφάλιση συντάξεων και την 
ασφάλισης υγείας. 

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 
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-Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών πΓΔΜ, 10ης Αύγουστους 2018 
Σημειώνεται ότι το έχει εκδοθεί νέο δελτίο του Γραφείου μας που αφορά στις τρέχουσες προκηρύξεις δημόσιων 
διαγωνισμών στην πΓΔΜ είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ - Σκοπίων στη διαδικτυακή πύλη 
AGORA, στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://agora.mfa.gr/infofiles/TENDERS%20August%20mk.pdf 

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 
 

2. Οικονομικές ειδήσεις 
 
-NBRM: Καλύτερη η οικονομική κατάσταση το β’ τρίμηνο 2018 
Η οικονομική κατάσταση κατά το β’ τρίμηνο τ.ε. είναι ελαφρώς καλύτερη από το α’ τρίμηνο τ.ε., δήλωσε το 
Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας της πΓΔΜ (NBRM). Τα συναλλαγματικά αποθέματα σημείωσαν αύξηση και 
το β’ τρίμηνο 2018, όπως και οι τραπεζικές καταθέσεις. Το επιτόκιο αναφοράς παρέμεινε το ίδιο - 3%. 

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 

Εξωτερικό εμπόριο πΓΔΜ (α’ εξάμηνο 2018): Σημαντική αύξηση σε εξαγωγές και εισαγωγές – 
Διατήρηση Ελλάδας σε τρίτη θέση μεταξύ εμπορικών εταίρων    
Σύμφωνα με την εδώ Στατιστική Υπηρεσία, ο όγκος εξωτερικού εμπορίου συνέχισε να κινείται ανοδικά, το α’ 
εξάμηνο 2018, καταγράφοντας αύξηση 12,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι (6.415,7 από 
5.725,1 εκατ. ευρώ). Τη μεγαλύτερη αύξηση, της τάξης του 13,6%, κατέγραψαν οι εξαγωγές, οι οποίες ανήλθαν 
σε 2.748,2 εκατ. ευρώ (από 2.419,6 εκατ. ευρώ), ενώ ανοδικά κινήθηκαν και οι εισαγωγές, αγγίζοντας τα 
3.667,5 εκατ. ευρώ (από 3.305,5 εκατ. ευρώ - αύξηση 11,0%). Το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο διογκώθηκε 
κατά 3,8% (ανερχόμενο σε 919,3 εκατ. ευρώ), ενώ το ποσοστό κάλυψης των εισαγωγών από τις εξαγωγές 
διαμορφώθηκε στο 74,9% (από 73,2% το α΄ εξάμηνο 2017). Το μεγαλύτερο μερίδιο των εξαγωγών (ως προς την 
αξία τους) συνέχισε να αναλογεί σε ενισχυμένους με πολύτιμα μέταλλα καταλύτες και καλώδια για οχήματα 
(κυρίως καλώδια εκκίνησης), προϊόντα που παράγονται από επιχειρήσεις ξένων συμφερόντων στις 
τεχνολογικές και βιομηχανικές αναπτυξιακές ζώνες (ΤΒΑΖ) της χώρας και προορίζονται για την κάλυψη 
αναγκών μεγάλων ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών. Όσον αφορά στις εισαγωγές, κυριαρχούν τα 
πετρελαιοειδή, η πλατίνα και τα κράματα αυτής και τα προϊόντα σιδήρου και χάλυβα. Κυριότεροι εμπορικοί 
εταίροι της χώρας, κατά το υπό εξέταση χρονικό διάστημα, ήταν η Γερμανία με μερίδιο 26,5% επί του 
συνολικού όγκου εξωτερικού εμπορίου της πΓΔΜ (όγκος εμπορίου 1,7 από 1,5 δισ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2017), 
το Ηνωμένο Βασίλειο με μερίδιο 6,6% (όγκος εμπορίου 424,8 από 361,8 εκατ. ευρώ), η Ελλάδα με μερίδιο 
6,3% (όγκος εμπορίου 406,9 από 347,5 εκατ. ευρώ), η Σερβία με μερίδιο 5,4% (όγκος εμπορίου 347,5 από 
333,9 εκατ. ευρώ) και η Βουλγαρία με μερίδιο 4,8%  (όγκος εμπορίου 309,3 από 275,6 εκατ. ευρώ).  Η 
σημαντικότερη χώρα προορισμού των εξαγωγών της πΓΔΜ ήταν με διαφορά η Γερμανία με μερίδιο 46,1% επί 
του συνόλου των εξαγωγών της χώρας (1,3 από 1,1 δισ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2017). Αυτό συμβαίνει διότι 
γερμανικές εταιρείες που είναι εγκατεστημένες στις ΤΒΑΖ της χώρας, παράγουν προϊόντα που απευθύνονται 
αποκλειστικά στη γερμανική βιομηχανία. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Βουλγαρία με μερίδιο 5,5% (151,9 από 
138,2 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα πέρυσι), ενώ ακολουθούν το Βέλγιο με μερίδιο 4,1% (113,5 από 92,0 εκατ. 
ευρώ), η Σερβία με μερίδιο 3,9% (107,9 από 99,0 εκατ. ευρώ) και η Ελλάδα με μερίδιο 3,7% (100,7 από 89,1 
εκατ. ευρώ). Στους ως άνω πέντε προορισμούς αντιστοιχεί το 63,3% των εξαγωγών της πΓΔΜ. Όσον αφορά 
στις εισαγωγές προϊόντων στην πΓΔΜ, κυριότερος προμηθευτής, το α’ εξάμηνο 2018, ήταν η Γερμανία, με 
μερίδιο 11,8% επί του συνόλου των εισαγωγών της χώρας (432,5 από 378,5 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2017), 
ενώ ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο με μερίδιο 10,1% (372 από 330,3 εκατ. ευρώ) και η Ελλάδα με μερίδιο 
8,3% (306,2 από 258,4 εκατ. ευρώ). Έπονται η  Σερβία με μερίδιο 6,5% (239,6 από 234,9 εκατ. ευρώ) και η 
Ιταλία με μερίδιο 5,8% (214,0 από 183,2 εκατ. ευρώ). Στις προαναφερθείσες πέντε χώρες αντιστοιχεί το 42,7% 
των εισαγωγών της πΓΔΜ.  

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 
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3. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις 
 
-Νορβηγική υποστήριξη ύψους 3-5 εκατ. ευρώ για προ-ενταξιακά έργα  
Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η Νορβηγία θα παράσχει στήριξη αξίας τριών έως πέντε 
εκατομμυρίων ευρώ για την ένταξη της πΓΔΜ στην ΕΕ μέσω της χρηματοδότησης έργων που συμβάλλουν στις 
διαδικασίες μεταρρύθμισης. 

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 

-Συνάντηση κ. Angjusev με αντιπροσωπεία Γερμανικού Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών & 
Ενέργειας  

Στις 21 Αυγούστου τ.ε. ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης για οικονομικά θέματα κ. Angjusev συναντήθηκε στα 
Σκόπια με αντιπροσωπεία του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών και Ενέργειας, υπό την 
ηγεσία του κ. Helge Tolksdorf, Διευθυντή του Τμήματος Διεύρυνσης της ΕΕ, της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και 
της Τουρκίας. Ο κ. Angjusev επεσήμανε ότι η Γερμανία βρίσκεται στην κορυφή του καταλόγου των 
επιχειρηματικών εταίρων της πΓΔΜ και αναφέρθηκε στην επιτυχημένη λειτουργία πολλών γερμανικών 
εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη χώρα. Πρόσθεσε επίσης ότι, η κυβέρνηση εργάζεται για τη διατήρηση 
της καλής συνεργασίας με τις υπάρχουσες εταιρείες, καθώς και για την προσέλκυση νέων γερμανικών 
επενδύσεων. Την επιθυμία πολλών γερμανικών εταιρειών να επενδύσουν στην πΓΔΜ, επιβεβαίωσε ο κ. 
Tolksdorf, ο οποίος επεσήμανε ότι υπάρχει περιθώριο για πιο εντατική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών και 
αναφερόμενος στα στατιστικά στοιχεία του α’ εξαμήνου του 2018 εκτίμησε ότι οι εμπορικές ανταλλαγές μεταξύ 
πΓΔΜ και Γερμανίας θα μπορούσαν να φθάσουν μέχρι και 4 δισ. ευρώ. Ανάμεσα στα θέματα των συνομιλιών 
ήταν επίσης και η δυνατότητα ίδρυσης κοινού θεσμικού οργάνου για την τόνωση, τον συντονισμό και την 
ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, κυρίως όσον αφορά στην προσέλκυση νέων επενδύσεων και στην 
υλοποίηση έργων στη πΓΔΜ, υποστηριζόμενων από τη γερμανική κυβέρνηση και τις τράπεζες. Από πλευράς 
μας, συμπληρωματικά επισημαίνεται ότι, όσον αφορά στις επενδύσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής 
Τράπεζας της πΓΔΜ, για το α’ τρίμηνο του 2018, σε επίπεδο ροών, η Γερμανία κατέλαβε τη δεύτερη θέση μετά 
τις Μπαχάμες με επενδύσεις ύψους 10,11 εκατ. ευρώ, ενώ ως προς το απόθεμα των ΑΞΕ την περίοδο 1997-
2016, η Γερμανία επένδυσε 248,2 εκατ. ευρώ σε αξία και μερίδιο 5,3% του συνόλου. Επιπλέον, υπενθυμίζεται 
ότι, ως προς τον συνολικό όγκο εξωτερικού εμπορίου και σύμφωνα με τα στοιχεία της εδώ Στατιστικής 
Υπηρεσίας για το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, η Γερμανία αποτελεί τον κυριότερο εμπορικό εταίρο με 
μερίδιο 26,5% και ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο με 6,6% και η Ελλάδα με 6,3%. Παράλληλα, αποτελεί τη 
σημαντικότερη χώρα προορισμού των εξαγωγών της πΓΔΜ, η οποία απορροφά το 46,1% του συνόλου των 
εξαγωγών της πΓΔΜ - γεγονός που οφείλεται, εν πολλοίς, στην εγκατάσταση γερμανικών επιχειρήσεων στις 
Τεχνολογικές και Βιομηχανικές Αναπτυξιακές Ζώνες (ΤΒΑΖ) της χώρας - καθώς και τον κυριότερο προμηθευτή 
αγαθών με μερίδιο 11,8%  επί του συνόλου των εισαγωγών της πΓΔΜ.  

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 

 

4. Ευρωπαϊκή προοπτική 
 
-Δηλώσεις Επιτρόπου  Hahn για την προενταξιακή πορεία της πΓΔΜ  
Ο Επίτροπος κ. Hahn δήλωσε ότι είναι πεπεισμένος ότι οι διαπραγματεύσεις ένταξης με την πΓΔΜ και την 
Αλβανία θα ξεκινήσουν τον επόμενο χρόνο. Σε συνέντευξή του, είπε ότι ξεκίνησαν προπαρασκευαστικές 
εργασίες και στις δύο χώρες. Ως προς τη θέση της Γαλλίας, ότι η ΕΕ δεν μπορεί να διευρυνθεί πριν από την 
πραγματοποίηση εσωτερικών μεταρρυθμίσεων, ο κ. Hahn ανέφερε ότι και οι δύο διαδικασίες θα μπορούσαν 
να διεξαχθούν παράλληλα. 

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 
-Άτυπη συνάντηση των ΠΘ των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων για την βελτίωση της μεταξύ τους 
οικονομική συνεργασίας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης (Αλβανία, 27 Αυγούστου τ.ε.)  
Σύμφωνα με εδώ δημοσιεύματα οι Πρωθυπουργοί των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων σε άτυπη συνάντηση 
στην Αλβανία στις 27 Αυγούστου τ.ε., δεσμευτήκαν να επιταχύνουν τις προσπάθειες δημιουργίας μιας κοινής 
οικονομικής ζώνης, πριν από την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κύριο θέμα της μονοήμερης 
συνάντησης στο Δυρραχίου ήταν η «περιφερειακή οικονομική ολοκλήρωση», συμπεριλαμβανομένων των 
συζητήσεων για την ανάπτυξη ενός κοινού οράματος για την ευθυγράμμιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την 
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εφαρμογή μιας περιφερειακής οικονομικής ζώνης και άλλα θέματα. Ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας κ. Edi 
Rama χαιρέτησε το βελτιωμένο επίπεδο πολιτικής βούλησης και συνεργασίας στην περιοχή, προσθέτοντας ότι 
αυτό δεν συνοδεύεται από το ίδιο επίπεδο οικονομικής συνεργασίας. Ο Επίτροπος Διεύρυνσης της ΕΕ κ. 
Johannes Hahn, ο οποίος ήταν παρών στη συνάντηση, δήλωσε ότι είναι σημαντικό να προωθηθεί η περιοχή 
ως “brand” για τον τουρισμό και την γεωργία, καθώς και να βελτιώσει περαιτέρω στον ενεργειακό τομέα, όπου 
υπάρχει ανεκμετάλλευτο δυναμικό. Οι Πρωθυπουργοί της Σερβίας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης 
εκπροσωπήθηκαν από ανώτερους υπαλλήλους, ενώ ο Πρωθυπουργός της πΓΔΜ κ. Zoran Zaev αναγκάστηκε 
να ακυρώσει το ταξίδι του "λόγω κακών καιρικών συνθηκών", σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Κυβέρνησης. Η 
κα Suma Chakrabarti, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, δεσμεύτηκε να 
εντείνει τις επενδύσεις στην περιοχή. Η τράπεζα θα πραγματοποιήσει σύνοδο κορυφής για τα Δυτικά Βαλκάνια 
στο Σεράγεβο της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης τον Μάιο του επόμενου έτους. Η Αλβανία, η πΓΔΜ, το Μαυροβούνιο, η 
Σερβία, το Κοσσυφοπέδιο και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια της διαδικασίας ένταξης 
στην ΕΕ. Μια παρόμοια συνάντηση πραγματοποιήθηκε πέρυσι στην ίδια περιοχή. 

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 
 

5. Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος   
 
-Ανακοίνωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την αύξηση της εγκληματικότητας στην πΓΔΜ  
Σύμφωνα με καταγγελίες της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία εξέδωσε σχετική ανακοίνωση, ο αριθμός 
των δολοφονιών, ληστειών και κλοπών τους τελευταίους 12 μήνες αυξήθηκε. Βάσει στοιχείων του Υπουργείου 
Εσωτερικών, οι ληστείες κατά την περίοδο από τον Ιούνιο του 2017 έως τον Ιούνιο του 2018 είναι περισσότερο 
από διπλάσιες σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και μόνο στο έδαφος της πρωτεύουσας των Σκοπίων, το 
έγκλημα στους δρόμους (street crime) αυξήθηκε σχεδόν κατά 75%. Η κατάσταση είναι επίσης ανησυχητική 
στην πόλη Shtip, όπου το ποσοστό δολοφονιών έχει τριπλασιαστεί.  
  
-Στατιστικές για τις συνήθειες των πολιτών στην πΓΔΜ 
Μια στατιστική έρευνα, σχετικά με τις συνήθειες των πολιτών, της εδώ Κρατική Υπηρεσίας (MAKSTAT) έδειξε 
ότι οι πολίτες της πΓΔΜ, κατά μέσο όρο ξοδεύουν το 36% του χρόνου τους εκτός ωρών εργασίας, 22% για τα 
χόμπι και παρόμοιες δραστηριότητες, το 10% για το σπίτι, το 10% για φαγητό και ποτό και το 4% για ταξίδια 
και σπουδές. Πάνω από το 40% των πολιτών περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους παρακολουθώντας τηλεόραση 
και ακολουθούν δραστηριότητες όπως η χρήση υπολογιστή, το περπάτημα και οι κοινωνικές εκδηλώσεις. 

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 

6. Εκδηλώσεις και εκθέσεις  
 
-44η Διεθνής Έκθεση Οικιακού Εξοπλισμού και Οικιακού Κτιρίου, Μεταποιητικών Προϊόντων και 
Μηχανημάτων Βιομηχανίας Επιπλοποιίας (Διάρκεια: 05/10/2018 - 10/10/2018) 
Σημαντική έκθεση της χώρας, όπου κατά καιρούς συμμετέχουν και Έλληνες εκθέτες, είτε απ’ ευθείας είτε μέσω 
τοπικών αντιπροσώπων. 
 
-TEHNOMA – 44η Διεθνής Έκθεση Μεταλλουργίας, Ηλεκτρονικών, Ενέργειας, Μη Μεταλλικών, 
Κατασκευών, Ασφάλειας και Προστασίας (Διάρκεια: 24/10/2018 - 28/10/2018) 
Αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εκθέσεις στην πΓΔΜ στο εν θεματι κλάδο. Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφτείτε τον ακόλουθο ιστόποπο : www.skopjefair.com.mk 
 
-15η Διεθνής Έκθεση Κατασκευών, Δομικών Υλικών και Μηχανικών Κατασκευών (Διάρκεια: 24/10/2018 - 
28/10/2018) 
Αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εκθέσεις στην πΓΔΜ στο εν θεματι κλάδο. Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφτείτε τον ακόλουθο ιστόποπο : www.skopjefair.com.mk 
 

Η Προϊσταμένη 

Παγώνα Λάρδα 
Σύμβουλος ΟΕΥ Α’ 

http://www.skopjefair.com.mk/
http://www.skopjefair.com.mk/

