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1. Επιχειρηματική δραστηριότητα  
 

1.1 Ενέργεια και Ορυκτά 

-Ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο, άνθρακας και πετρελαϊκά προϊόντα, Ιούνιος 2018 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της εδώ Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας (24.08.2018), τον Ιούνιο 2018, η συνολική 
κατανάλωση ανά είδος ενεργειακών πρώτων υλών στη πΓΔΜ ήταν: 527.856 ΜWh ηλεκτρικής ενέργειας, 4.123 
εκατ. Nm3 φυσικού αερίου, 410.807 τόνοι άνθρακα και 80.943 τόνοι πετρελαϊκών προϊόντων. Η ακαθάριστη 
εθνική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συμμετείχε με ποσοστό 72,6% στην ακαθάριστη εθνική κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ το 94,9% της συνολικής εθνικής κατανάλωσης άνθρακα χρησιμοποιήθηκε για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 

-Συμβόλαια ηλεκτρικού ρεύματος στην ελεύθερη αγορά θα υπογραφούν τον Νοέμβριο 2018 

Τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να αγοράσουν ηλεκτρική ενέργεια στην απελευθερωμένη 
αγορά από 1ης Ιανουαρίου 2019, θα πρέπει να συνάψουν συμβάσεις με τον προμηθευτή που θα επιλέξουν από 
το Νοέμβριο τ.ε.. Είκοσι τρεις επιχειρήσεις διαθέτουν άδειες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, εκ των οποίων οι 
οκτώ δραστηριοποιούνται ήδη. Oι πολίτες και οι επιχειρήσεις που δεν επιθυμούν να προμηθευτούν ηλεκτρική 
ενέργεια από την ελεύθερη αγορά θα είναι πελάτες του προμηθευτή καθολικής υπηρεσίας. Η διαδικασία 
μεταφοράς των πολιτών και των επιχειρήσεων στον προμηθευτή καθολικής υπηρεσίας θα διαρκέσει περίπου 
20 ημέρες. Εάν κάποιοι καταναλωτές επιθυμούν να επιστρέψουν στον προμηθευτή καθολικής υπηρεσίας, ο 
οποίος θα επιλεγεί κατόπιν διαγωνισμού, δεν θα χρεωθεί τέλος μεταφοράς. Η Ρυθμιστική Επιτροπή Ενέργειας 
αναφέρει ότι η μετάβαση θα έχει επιτευχθεί ικανοποιητικώς, εάν  κατά το πρώτο έτος υπάρχουν μέχρι και χίλια 
νοικοκυριά στην ελεύθερη αγορά. Οι νέοι κανονισμοί προστατεύουν επίσης τις ευάλωτες κατηγορίες πολιτών. 
Οι ευαίσθητες κατηγορίες θα οριστούν από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής και δεν θα 
επιτρέπεται η διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος το χειμώνα στους εν λόγω καταναλωτές, σύμφωνα με 
δηλώσεις του κ. Marko Bislimovski, Προέδρου της Ρυθμιστικής Επιτροπής Ενέργειας. Η Επιτροπή πρόκειται 
επίσης να μειώσει το τέλος για τους νέους πελάτες που συνδέονται με το δίκτυο ηλεκτροδότησης, το οποίο 
σήμερα ανέρχεται στα 500 ευρώ. Η μείωση θα είναι περίπου 10%. 

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 
-Αποθέματα χρυσού στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων 
Σύμφωνα με εδώ δημοσιεύματα, η πΓΔΜ είναι η δεύτερη στην περιοχή χώρα με αποθέματα χρυσού της αξίας 7 
τόνων. Με περίπου 20 τόνους, η Σερβία είναι περιφερειακός ηγέτης. Η Σλοβενία είναι η τρίτη με 3,5 τόνους και 
η Βοσνία - Ερζεγοβίνη είναι η τέταρτη με 3 τόνους χρυσού. Η Κροατία δεν διαθέτει καθόλου χρυσό στα 
αποθεματικά της. Το 2001 εκποίησε όλα τα αποθέματα χρυσού, συνολικά 13 τόνους, έναντι 117 εκατ. 
δολαρίων. 

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 

-€340 εκατ. εκτιμάται η συνολική επένδυση στο ορυχείου χαλκού & χρυσού Ilovica-Stuka 
Σύμφωνα με δηλώσεις του κ. Varshan Gokool, Διευθύνοντος Συμβούλου της Euromax Resources, ο 
παραχωρησιούχος του ορυχείου χαλκού και χρυσού “Ilovica-Stuka” έχει την υποστήριξη του τοπικού 
πληθυσμού για τα πλάνα εργασίας του. Από την "Euromax", έχουν επαναλάβει τη δέσμευση ότι στη 
διαδικασία, δεν θα χρησιμοποιηθεί, ούτε κυανιούχο ούτε θειικό οξύ. Θα παράγουν μόνο ένα συμπύκνωμα 
χαλκού, το οποίο θα περιλαμβάνει μια μικρή ποσότητα χρυσού. Ο χαλκός και ο χρυσός θα παράγονται σε 
βουλγαρικό μεταλλουργείο. Σύμφωνα με τον ανάδοχο, το ορυχείο "Ilovica-Stuka" θα είναι η μεγαλύτερη 
επένδυση στην πΓΔΜ από την ανεξαρτησία της χώρας, αξίας 340 εκατ. ευρώ. Περίπου 40 εκατ. ευρώ έχουν 
επενδυθεί από την έναρξη της προγραμματισμένης επένδυσης. Ο παραχωρησιούχος αναμένει ότι η 
ρευστοποίηση της επένδυσης θα αυξήσει το ΑΕΠ κατά 3% ετησίως και υπόσχεται απασχόληση 500 ατόμων 
κατά τη διάρκεια 20 ετών λειτουργίας. 

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 
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-Καθορισμός «ευάλωτων καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας» ενόψει απελευθέρωσης αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας  

Η Ρυθμιστική Επιτροπή Ενέργειας (ERC) σε συνεργασία με την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικής Πολιτικής και Οικονομίας, κατά την προσεχή περίοδο, θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει την 
κατηγορία «ευάλωτοι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας». Σύμφωνα με τους νέους κανόνες για την παροχή 
ηλεκτρισμού, οι οποίοι θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους, αυτή η κατηγορία πολιτών δεν 
μπορεί να αποσυνδεθεί από την ηλεκτρική ενέργεια κατά τη χειμερινή περίοδο. 

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 

-EBRD: 7 εκατ. ευρώ στην ELEM για φωτοβολταϊκή εγκατάσταση 10MW 
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο παροχής 
δανείων έως και 7 εκατ. ευρώ (8,1 εκατ. δολάρια) στον κρατικό παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας ‘ELEM’ της 
πΓΔΜ για την κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού σταθμού 10MW. Η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση σχεδιάζεται να 
κατασκευαστεί στο παλαιό ανθρακωρυχείο του θερμοηλεκτρικού σταθμού Oslomej (TPP) σύμφωνα με 
δηλώσεις της EBRD. Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται σε 10 εκατ. ευρώ. Το έργο θα έχει θετικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις υποστηρίζοντας την ανάπτυξη ηλιακής φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, η οποία 
αναμένεται να μετατοπίσει περίπου 12.500 τόνους διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ετησίως, σύμφωνα με την 
EBRD, ενώ η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα πωληθεί μέσω της αγοράς χωρίς να εξαρτάται από καθεστώς 
στήριξης, όπως το τιμολόγιο τροφοδότησης. Η EBRD δήλωσε επίσης ότι ο στόχος της ‘ELEM’ είναι να 
πραγματοποιήσει την πρώτη της επένδυση σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς. Επιπλέον, η ‘ELEM’ θα επωφεληθεί 
από την εγγύτητα του υφιστάμενου θερμοηλεκτρικού υποσταθμού και ταυτόχρονα το έργο είναι πιθανό να 
αντισταθμίσει την υποχρέωση της ‘ELEM’ να επενδύσει στην αποκατάσταση του χώρου. Σημειώνεται ότι η 
ELEM ελέγχει περίπου το 90% της συνολικής εγχώριας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην πΓΔΜ. Η μέση 
ετήσια παραγωγή είναι περίπου 5.000 GWh από θερμοηλεκτρικούς σταθμούς (εγκατεστημένη ισχύς 842 MW) 
και 1.200 GWh από την Υδροηλεκτρικούς σταθμούς (εγκατεστημένη ισχύς 554 MW). H ‘ELEM’ λειτουργεί 
επίσης το πρώτο αιολικό πάρκο στη χώρα, με εγκατεστημένη ισχύ 36,8 MW και παραγωγή περίπου 100 GWh 
ετησίως.  

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 

1.2 Κατασκευές, δομικά υλικά και Real Estate 

-Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών πΓΔΜ G. Sugareski: Ανακατανομή πόρων σχεδίου 
αεροδρόμιου Stip προς δημοτικά έργα υποδομών 
Ο Υπουργός Μεταφορών κ. Goran Sugareski παροτρύνει τους Δήμους να προτείνουν στην Κυβέρνηση 
ολοκληρωμένα έργα για να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα που είχαν διατεθεί αρχικά για την 
κατασκευή ενός αεροδρομίου-cargo στο Stip και αργότερα ανακατανεμήθηκαν σε έργα υποδομών σε Δήμους. 

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 
-Δείκτες κόστους κατασκευής για νέα κτίρια κατοικιών, β’ τρίμηνο 2018 
Το β’ τρίμηνο 2018, σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο 2018, το κόστος κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών 
αυξήθηκε κατά 3,1%, το κόστος υλικών αυξήθηκε κατά 1,7% και το κόστος εργασίας αυξήθηκε κατά 7,0%. Το β’ 
τρίμηνο 2018, σε σύγκριση με το β’ τρίμηνο 2017, το κόστος κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών αυξήθηκε 
κατά 6,4%, το κόστος υλικών αυξήθηκε κατά 4,9% και το κόστος εργασίας αυξήθηκε κατά 10,6%. (Σημείωση: Οι 

δείκτες κόστους κατασκευής για νέα κτίρια κατοικιών προορίζονται για την αναθεώρηση ή την παρακολούθηση του κόστους που 
βαρύνει μια κατασκευαστική εταιρεία στην εκτέλεση της κατασκευαστικής διαδικασίας κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών. Οι κύριοι 
χρήστες των δεικτών κόστους κατασκευής για νέα κτίρια κατοικιών είναι οι κατασκευαστικές εταιρείες, οι οποίες αναφέρονται στην 
κίνηση των κατασκευαστικών δαπανών σε υπολογισμούς κατά την υπογραφή σύμβασης κατασκευής.) 

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 
-Πρόοδος και εντατικοποίηση στην κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου KICEVO - Αχρίδας  
Η Κυβέρνηση υιοθέτησε στις 6.9.2018 το νέο παράρτημα της Συμφωνίας για την κατασκευή του 
αυτοκινητοδρόμου Κιτσέβο-Αχρίδας με την κινεζική εταιρεία "Sinohydro". Το παράρτημα επιτρέπει την 
αποδέσμευση 205 εκατ. ευρώ για το έργο, με αποτέλεσμα την επανέναρξη της κατασκευαστικής 
δραστηριόττηας και την πληρωμή των εγχώριων εταιρειών που προσλαμβάνονται ως υπεργολάβοι. Ένα 
δεύτερο παράρτημα που θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο τ.ε. θα καθορίσει τις τιμές για τις πρόσθετες εργασίες 
που απαιτούνται για την απεμπλοκή του έργου, το οποίο ήταν σε αδιέξοδο λόγω προβλημάτων σχεδιασμού και 
ακατάλληλων γεωμηχανικών δοκιμών. Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης για τις οικονομικές υποθέσεις κ. Koco 
Angjushev και ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Goran Sugareski δήλωσαν ότι το παράρτημα θα 
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σηματοδοτήσει την αρχή της επίλυσης του προβλήματος. Ο κ. Angjushev αναμένει εντατικά έργα στον 
αυτοκινητόδρομο μήκους 57 χλμ. το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο και το χειμώνα τ.ε., αν το επιτρέπουν οι καιρικές 
συνθήκες. Ο κ. Sugareski δήλωσε ότι τα 205 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για τη συνέχιση των εργασιών 
κατασκευής, καθώς και για τις πληρωμές προς τις μισθωμένες εταιρείες. Η κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου 
ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2014 και αναμένεται να κοστίσει περίπου 400 εκατ. ευρώ. Η προθεσμία για την 
ολοκλήρωσή του έργου επεκτάθηκε στα μέσα του 2021. 

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 

1.3 Τραπεζικός & Ασφαλιστικός Τομέας 

-Μόνο το 29% των νοικοκυριών αποπληρώνει τα δάνεια τους σε τακτική βάση 
Σύμφωνα με στοιχεία που προέκυψαν από έρευνα της εδώ Κεντρικής Τράπεζας (NBRM), μόνο το 29% των 
νοικοκυριών στην πΓΔΜ είναι σε θέση να αποπληρώσει τα δάνεια του σε τακτική βάση. Έως και τα δύο τρίτα 
των νοικοκυριών δεν μπορούν να αποπληρώσουν τα δάνεια προς τις τράπεζες εγκαίρως. Η κακή οικονομική 
κατάσταση πιέζει τους πολίτες σε πρόσθετο δανεισμό και την απόκτηση νέων δανείων. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία της έρευνας, πάνω από το 60% των νοικοκυριών στη πΓΔΜ ανέφεραν ότι ο μηνιαίος προϋπολογισμός 
δεν είναι σε θέση να καλύψει πλήρως τις βασικές ανάγκες διαβίωσης. 

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 
-1 δισ. ευρώ συσσωρεύτηκε σε δύο δευτερεύουσες ασφαλιστικές εταιρείες συντάξεων 
Οι δύο συνταξιοδοτικές ασφαλιστικές εταιρείες του δεύτερου πυλώνα του πλήρως χρηματοδοτούμενου 
ασφαλιστικού συστήματος έχουν περίπου 500.000 συνεισφέροντες. Περίπου 1 δισ. ευρώ έχει συγκεντρωθεί σε 
αυτές τις δύο εταιρείες συνταξιοδότησης από την ίδρυσή τους. Ο κ. Darko Sazdov, μέλος του Συμβουλίου του 
MAPAS, του Οργανισμού Εποπτείας της Πλήρως Χρηματοδοτούμενης Ασφάλισης Συντάξεων, δήλωσε ενώπιον 
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής ότι έγιναν τακτικές επιθεωρήσεις του 
έργου τους και ότι έγιναν, επίσης, προσπάθειες για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τους στόχους 
και τις αρχές της πλήρως χρηματοδοτούμενης συνταξιοδοτικής ασφάλισης. Ο πρώτος πυλώνας είναι το 
υποχρεωτικό κρατικό συνταξιοδοτικό ταμείο και ταμείο ασφάλισης αναπηρίας, το οποίο λειτουργεί βάσει της 
αρχής της αλληλεγγύης. Ο δεύτερος πυλώνας αποτελείται από τα δύο υποχρεωτικά ιδιωτικά συνταξιοδοτικά 
ταμεία και οι συνεισφέροντες πρέπει να επιλέξουν ένα από τα δύο. Από τη συνταξιοδοτική εισφορά -18%, το 
12% καταβάλλεται στον πρώτο πυλώνα και 6% στο δεύτερο. 

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 

1.4 Αγροτικός τομέας και τομέας τροφίμων   

-ΕΕ: 15 εκατ ευρώ ευρωπαϊκά κονδύλια για την γεωργία της πΓΔΜ το 2019 
Για το 2019 έχουν εξασφαλιστεί 15 εκατ. ευρώ από την ΕΕ για την υποστήριξη της αγροτικής ανάπτυξης της 
πΓΔΜ, σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Γεωργίας κ. Ljupco Nikolovski, σε συνάντηση του με αγρότες από 
το Stajkovci και Cresevo. Από τα εν λόγω κονδύλια τα 3,5 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την κατασκευή νέου 
αρδευτικού συστήματος και τα 4,5 εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε εγκατάσταση σφαγίων ζώων εκτροφής. 
Συνολικά 400 δισ. ευρώ έχει επωφεληθεί η πΓΔΜ στον προϋπολογισμό της από κονδύλια της ΕΕ για την 
περίοδο 2014-2020 με στόχο την γεωργική ανάπτυξη. Ανέφερε επίσης ότι, μόνο το τρέχον έτος, μέσω του 
προγράμματος IPARD 2, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε στην πΓΔΜ πάνω από 12 εκατ. ευρώ για 
επενδύσεις σε γεωργικούς συνεταιρισμούς, εγκαταστάσεις επεξεργασίας, αγροτικές κοινότητες, ανάπτυξη νέων 
και υφιστάμενων επιχειρήσεων και αγροτική υποδομή. 
 
-110,4 εκατ. ευρώ οι επιδοτήσεις προς τους αγρότες για το 2017  
Το 90% των επιδοτήσεων του 2017, ύψους 6,8 δισ. δηναρίων (110,4 εκατ. ευρώ) έχουν μεταφερθεί στους 
γεωργούς έως την 1η Σεπτεμβρίου 2018, σύμφωνα με τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Πληρωμών κ. Nikolce 
Babovski, ο οποίος ανέφερε ότι τα περισσότερα από τα κονδύλια έχουν διατεθεί σε κηπευτικές καλλιέργειες και 
λιγότερα σε βιολογική παραγωγή. Σύμφωνα με τον ίδιο, η αξιοποίηση των κονδυλίων του Μέσου 
Προενταξιακής Βοήθειας για την Αγροτική Ανάπτυξη (IPARD) αυξήθηκε σημαντικά. Σχεδόν 1.100 συμφωνίες 
ολοκληρώθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος IPARD 1, ενώ 900 αναμένονται μόνο με την πρώτη κλήση του 
IPARD 2. Ενημέρωσε, επίσης, ότι η επόμενη πρόσκληση IPARD 2 θα ανακοινωθεί σύντομα, ίσως και μέχρι το 
τέλος του έτους. 
 
 

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 
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-Η KFC άνοιξε το πρώτο εστιατόριο στα Σκόπια 
Η KFC, αμερικανική αλυσίδα εστιατορίων fast food που ειδικεύεται στο τηγανητό κοτόπουλο, γνωστή και ως 
Kentucky Fried Chicken, άνοιξε στις 14/9/2018 το πρώτο εστιατόριο της στα Σκόπια. Η αμερικανική εταιρεία 
πρόκειται να επενδύσει 10 εκατ. ευρώ και σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο σκοπεύει να ανοίξει πολλά 
εστιατόρια στη χώρα και να δημιουργήσει 400 νέες θέσεις εργασίας, δήλωσε ο ιδιοκτήτης του franchise KFC κ. 
Fatmir Zymberi στην τελετή έναρξης. Το πρώτο εστιατόριο του KFC βρίσκεται στο εμπορικό κέντρο Skopje City 
Mall. Η KFC Corporation, με έδρα το Louisville, Kentucky, διαθέτει πάνω από 21.000 καταστήματα KFC σε 
περισσότερες από 130 χώρες και περιοχές σε όλο τον κόσμο. 

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 

1.5 Βιομηχανικός Τομέας 

-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 2018, σε σύγκριση με τον Μάιο 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 από τους 
κύριους βιομηχανικούς ομίλους 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 τους κύριους βιομηχανικούς 
ομίλους 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% - Ακαθάριστο καταναλωτικό αγαθό 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) 
-Επιχειρηματικές τάσεις στη μεταποιητική βιομηχανία Ιούλιος 2018 
Οι διευθυντές των επιχειρηματικών οντοτήτων έκριναν ότι ο δείκτης εμπιστοσύνης στη μεταποιητική βιομηχανία 
τον Ιούλιο 2018 είναι 0,1 εκατοστιαίες μονάδες υψηλότερος, σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2018 και 
διαμορφώνεται στο 19,9 και υψηλότερος κατά 2,1 εκατοστιαίες μονάδες, σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2017. Η 
κατάσταση με τον τρέχοντα όγκο παραγγελιών παραγωγής τον Ιούλιο 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 έχουν αυξηθεί σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2018. Η εκτίμηση της 
οικονομικής κατάστασης είναι πιο ικανοποιητική σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, καθώς και σε σχέση 
με τον Ιούλιο 2018. Ο αριθμός των εργαζομένων αναμένεται να αυξηθεί. Το μέσο ποσοστό χρησιμοποίησης της 
παραγωγικής ικανότητας των επιχειρηματικών οντοτήτων τον Ιούλιο 2018 αυξήθηκε στο 67,9% της κανονικής 
χρήσης. Οι παράγοντες που είχαν τη μεγαλύτερη επίδραση στον περιορισμό του όγκου παραγωγής τον Ιούλιο 
2018 ήταν: η έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού με 24,5%, η ανεπαρκής εγχώρια ζήτηση κατά 17,1%, η 
ανεπαρκής εξωτερική ζήτηση κατά 15,2% και η αβεβαιότητα του οικονομικού περιβάλλοντος κατά 11,7%. 

 

 

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 
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-Δείκτες του αριθμού των εργαζομένων στη βιομηχανία, Ιούλιος 2018 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της εδώ Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας (31.08.2018), ο δείκτης του αριθμού των 
εργαζομένων στη βιομηχανία τον Ιούλιο 2018, σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2017, ήταν 107,2. Ο αριθμός των 
απασχολουμένων στη βιομηχανία στον τομέα των «Ορυχείων και Λατομείων» τον Ιούλιο 2018, σε σύγκριση με 
τον Ιούλιο 2017, αυξήθηκε κατά 2,1%, στον τομέα της «Μεταποίηση» κατά 7,9%, ενώ στον τομέα «Παροχής 
Ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού» μειώθηκε κατά 0,7%. Ο αριθμός των απασχολουμένων 
στη βιομηχανία κατά τους Ιούνιο 2018 στις κύριες βιομηχανικές ομάδες σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2017 ήταν 
υψηλότερος στα «Ενδιάμεσα προϊόντα, εκτός από την ενέργεια» κατά 12,0%, τα «Κεφαλαιουχικά αγαθά» κατά 
24,3% και τα «Μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά» κατά 1,5% και χαμηλότερα στην «Ενέργεια» κατά 1,1% και 
στα «Ανθεκτικά καταναλωτικά αγαθά» κατά 1,8%. Ο δείκτης του αριθμού των εργαζομένων στη βιομηχανία 
κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2018, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο - Ιούλιο του 2017, ήταν 107,4.  

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 

-Εργοστάσιο παραγωγής καλωδίων για αυτοκίνητα στο Bunardzik «Chagatai Kablo» 
Σύμφωνα με τα εδώ μέσα ενημέρωσης στην περιοχή Bunardzik ξεκινάει η παραγωγή καλωδίων για την 
αυτοκινητοβιομηχανία και τα γεωργικά μηχανήματα από το εργοστάσιο τουρκικών συμφερόντων "Chagatai 
Kablo", το οποίο άνοιξε επίσημα σχετική μονάδα παραγωγής. Η επένδυση είναι ύψους 6 εκατ. ευρώ και 
προβλέπει την απασχόληση 300 ατόμων. Στην πρώτη φάση επενδύθηκαν 4 εκατ. ευρώ και απασχολούνται 80 
εργαζόμενοι. (Σημειώνεται ότι, η τουρκική εταιρεία προμηθεύει τον κατασκευαστή λεωφορείων με έδρα το 
Βέλγιο Van Hool, ο οποίος έχει εργοστάσιο παράγωγης στην πΓΔΜ - Undardzik). 

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 

1.6 Τομέας Μεταφορών  

-Επιδιόρθωση και επέκταση του δρόμου Kriva Palanka-Deve Bair 
Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Dragan Tevdovski δήλωσε ότι σε συνεργασία με την δημόσια επιχείρηση για τους 
εθνικούς δρόμους, η Κυβέρνηση επρόκειτο να επιδιορθώσει και να επεκτείνει του δρόμου Kriva Palanka-Deve 
Bair μήκους 13 χλμ. 

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 

-Ανάγκη κάλυψης θέσεων ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, λόγω αύξησης υπερπτήσεων 
Ο αριθμός των πτήσεων στη πΓΔΜ αυξάνεται. Ως εκ τούτου, οι αρχές εναέριας κυκλοφορίας της πΓΔΜ 
ανακοίνωσαν την ύπαρξη κενών θέσεων για ελεγκτές πτήσεων. Πέρυσι, ο μεγαλύτερος αριθμός υπερπτήσεων 
σημειώθηκε τον Αύγουστο. Σε μια μόνο ημέρα του μήνα,  930 αεροπλάνα πέταξαν πάνω από τον εναέριο χώρο 
της πΓΔΜ. 

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 
-70 εκατ. ευρώ θα επενδύσει η Κυβέρνηση για την κατασκευή των τοπικών δρόμων 
Η Κυβέρνηση θα επενδύσει περίπου 70 εκατ. ευρώ για την κατασκευή των τοπικών δρόμων στους Δήμους που 
δεν διαθέτουν κεφάλαια για το σκοπό αυτό, δήλωσε ο Υπουργός Μεταφορών κ. Sugareski. 

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 

-Ανακοίνωση νέας δημόσιας πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδοτικής στήριξης 
αερομεταφορέων που θα διενεργούν πτήσεις από το Διεθνές Αεροδρόμιο των Σκοπίων και το 
αεροδρόμιο Απόστολος Παύλος στην Αχρίδα   
Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών της πΓΔΜ επανέλαβε την προσφορά για τη χορήγηση 
οικονομικής υποστήριξης προς αεροπορική εταιρεία για την δρομολόγηση νέων δρομολογίων για την περίοδο 
2019-2021. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μεταφέρει τουλάχιστον 10 εκατ. επιβάτες το 2017 και να έχουν 
καθαρό κέρδος 25 εκατ. ευρώ. Η επιλεγείσα αεροπορική εταιρεία πρέπει να δημιουργήσει ή / και να διατηρήσει 
βάση με τουλάχιστον ένα αεροσκάφος στα Σκόπια ή την Αχρίδα το αργότερο έως τις 10 Ιανουαρίου 2019 για 
τη διάρκεια του προγράμματος χρηματοδοτικής στήριξης. Επιπλέον, ο εν λόγω μεταφορέας πρέπει να 
δρομολογήσει τουλάχιστον δύο νέες γραμμές από τα Σκόπια έως τις 10 Ιανουαρίου και τέσσερις νέες γραμμές 
από την Αχρίδα, τις δύο πρώτες τον Ιανουάριο 2019 και τις υπόλοιπες μέσα σε ένα χρόνο από τη χορήγηση 
κρατικής στήριξης. Επιπλέον, κάθε νέος προορισμός που εισάγεται στα δύο διεθνή αεροδρόμια της πΓΔΜ 
πρέπει να εκτελείται τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους. Οι αιτούντες είναι 
ελεύθεροι να εισαγάγουν επιπλέον νέες υπηρεσίες, ενώ το Υπουργείο σημειώνει ότι ο νικητής θα επιλεγεί με 
βάση τον αριθμό των νέων προτεινόμενων προορισμών. Εάν δύο μεταφορείς δεσμευθούν για τον ίδιο αριθμό 
διαδρομών, ο νικητής θα καθοριστεί με βάση τον αριθμό των συχνοτήτων. Η οικονομική στήριξη περιλαμβάνει 
εφάπαξ πληρωμή 40.000 ευρώ για κάθε νέα διαδρομή που ξεκίνησε, καθώς και 9 ευρώ ανά επιβάτη για κάθε 
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νέο προορισμό από τα Σκόπια για το πρώτο έτος, 8 ευρώ κατά το δεύτερο έτος και 7 κατά τη διάρκεια του 
τρίτου έτους. Από την άλλη πλευρά, ο μεταφορέας θα λάβει 13 ευρώ ανά επιβάτη κατά τη διάρκεια του πρώτου 
έτους λειτουργίας σε μια νέα διαδρομή από την Οχρίδα, 12 ευρώ κατά το δεύτερο έτος και 13 ευρώ ανά 
ταξιδιώτη κατά το τρίτο έτος. Μια παρόμοια πολιτική εφαρμόστηκε σε δύο προηγούμενες περιπτώσεις, το 2012 
και το 2015, με την Wizz Air να είναι ο μοναδικός δικαιούχος. Οι αιτήσεις για τον τελευταίο γύρο επιδοτήσεων 
πρέπει να υποβληθούν στην κυβέρνηση της πΓΔΜ μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 2018. Η πρώτη πρόσκληση 
υποβολής προσφορών, για την οποία ενδιαφέρον είχε εκδηλώσει μόνον η ‘Wizz Air’, κηρύχθηκε άκυρη για 
τυπικούς λόγους. Η Κυβέρνηση έχει δημιουργήσει μια επιτροπή η οποία θα αξιολογήσει κάθε προσφορά και 
θα καθορίσει τον νικητή. Σύμφωνα με αναφορές του επικεφαλής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας της 
πΓΔΜ, κ. Goran Jandreoski, εκτός από την Wizz Air, φαίνεται να υπάρχει ενδιαφέρον από τη Ryanair και την 
easyJet.  

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 

1.7 Τομέας Υγείας & Περιβάλλοντος  

-Μητρώο ατόμων με σπάνιες ασθένειες από το Υπουργείο Υγείας της πΓΔΜ 
Καταρτίστηκε μητρώο ατόμων με σπάνιες ασθένειες από το Υπουργείο Υγείας της πΓΔΜ, το οποίο εξήγησε ότι 
περιέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με τους ασθενείς που πάσχουν από σπάνιες νόσους, τη διάγνωση, την 
απαραίτητη θεραπεία, την κλινική στην οποία υποβάλλονται σε θεραπεία και τους γιατρούς που τα 
θεραπεύουν. 

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 
-Δημόσια συζήτηση για το άνοιγμα ορυχείου Ilovica Stuka στην Strumica 
Οι περιβαλλοντικοί ακτιβιστές ισχυρίζονται ότι εάν οι Αρχές επιτρέψουν την έναρξη του ορυχείου “Ilovica 
Stuka”, η γεωργία στην περιοχή της Strumica, που αποτελεί η πηγή διαβίωσης για περισσότερους από 80.000 
ανθρώπους θα καταστραφεί εντελώς. Η Κυβέρνηση, από την άλλη πλευρά, διαβεβαιώνει τους ντόπιους ότι δεν 
θα χρησιμοποιηθούν το κυάνιο και το θειικό οξύ, αλλά "λιγότερο επικίνδυνες χημικές ουσίες" και θα 
δημιουργηθεί ένα ανεξάρτητο όργανο επιτήρησης. 

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 

-Δημόσια συζήτηση για την όδευση αγωγού φυσικού αερίου από την ορεινή περιοχή Vodno στα Σκόπια 
Η κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου που διέρχεται από την ορεινή δασική περιοχή Vodno των Σκοπίων, 
προκαλεί ανησυχία στο κοινό και αντιδράσεις από ακτιβιστές και περιβαλλοντικές οργανώσεις. Εξ αιτίας 
εντάσεων στην περιοχή, σταμάτησαν προσωρινά οι εργασίες. Ο Δήμαρχος των Σκοπίων, κ. Petre Shilegov, 
δήλωσε ότι οι εργασίες διακόπτονται προσωρινά μέχρι να ολοκληρωθεί ο διάλογος και η συζήτηση σχετικά με 
τον αγωγό. Κάλεσε τους εκπροσώπους των αρμόδιων κρατικών φορέων, καθώς και των εκπροσώπων των 
ενώσεων πολιτών να παρευρεθούν σε συζήτηση (τη Δευτέρα 10.9.2018, στις 13:00), στο συμβούλιο της πόλης 
των Σκοπίων. Σύμφωνα με τον κ. Δήμαρχο, πριν την έναρξη των εργασιών υπήρχαν εντατικές συνομιλίες με 
ακτιβιστές και όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες για την εξεύρεση κοινών εναλλακτικών συμβιβαστικών 
λύσεων. Αποτέλεσμα αυτών, ήταν η μείωση του πλάτους της διαδρομής του αγωγού από 25 σε 10 μέτρα και 
μεταβολές στη διαδρομή σε ένα μήκος 4 χιλιομέτρων. Παρ’ όλα αυτά, είναι προφανές ότι το κοινό συνεχίζει να 
ανησυχεί για την ευθυγράμμιση και την κατασκευή του αγωγού και οι συνομιλίες συνεχίζονται.  

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 

1.8 Τομέας Τουρισμού  

-26,6% αύξηση εισροής συναλλάγματος από τον τουρισμό (α’ εξάμηνο 2018) 
Η εισροή σκληρού νομίσματος από τον τουρισμό το α’ εξάμηνο τ.ε. αυξήθηκε κατά 26,6% σε σχέση με την 
αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το β’ τρίμηνο σημειώθηκε αύξηση κατά 87,1 εκατ. δολάρια, ήτοι κατά 27,5%, 
βάσει ταξιδιών στην πΓΔΜ.  

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 
-Στατιστικά στοιχεία για τον τουρισμό στην πΓΔΜ, Ιούλιος 2018 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο αριθμός των τουριστών τον Ιούλιο του 2018 
ήταν 176.310 και ο αριθμός των διανυκτερεύσεων από τους τουρίστες ήταν 687.976. Ο αριθμός των τουριστών 
τον Ιούλιο 2018, σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2017, αυξήθηκε κατά 14,9% και ο αριθμός των διανυκτερεύσεων 
αυξήθηκε κατά 17,8%. Ο αριθμός των εγχώριων τουριστών τον Ιούλιο 2018, σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2017, 
αυξήθηκε κατά 18,9%, ενώ ο αριθμός των ξένων τουριστών αυξήθηκε κατά 12,0%. Ο αριθμός των 
διανυκτερεύσεων των εγχώριων τουριστών τον Ιούλιο 2018, σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2017, αυξήθηκε κατά 
16,9% και ο αριθμός των διανυκτερεύσεων ξένων τουριστών αυξήθηκε κατά 19,5%.  
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Την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2018, ο αριθμός των τουριστών αυξήθηκε κατά 16,0% σε σύγκριση με την 
αντίστοιχη περσινή περίοδο: ο αριθμός των εγχώριων τουριστών αυξήθηκε κατά 12,6%, ενώ ο αριθμός των 
ξένων τουριστών αυξήθηκε κατά 17,8%. Την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2018, ο αριθμός των 
διανυκτερεύσεων αυξήθηκε κατά 16,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο: ο αριθμός των 
διανυκτερεύσεων των εγχώριων τουριστών αυξήθηκε κατά 12,4%, ενώ οι ξένες τουρίστες αυξήθηκαν κατά 
21,2%. 

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 

1.9 Τομέας Τεχνολογιών Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων  

-«Open Financing»: Νέα διαδικτυακή πλατφόρμα για τις Κυβερνητικές δαπάνες 
Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών κ. Dragan Tevdovski, το Υπουργείο Οικονομικών 
αναγνωρίζοντας τη σημασία των δεδομένων, σχεδιάζει τη δημιουργία μιας νέας διαδικτυακής πλατφόρμας με 
τίτλο “Open Financing”, η οποία θα επιτρέπει στους πολίτες να έχουν γνώση για όλες τις Κυβερνητικές δαπάνες 
σε πραγματικό χρόνο. Η εν λόγω πλατφόρμα, κατ’ εκτίμηση του Υπουργού κ. Tevdovski, θα τεθεί σε λειτουργία 
μέχρι το τέλος του έτους και θα ενισχύσει την διαφάνεια και τη λογοδοσία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο 
χρησιμοποιούνται τα δημόσια κονδύλια, ενώ οι πολίτες θα έχουν όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τις 
δαπάνες του προϋπολογισμού με μερικά κλικ. 

-Ηλεκτρονικό σύστημα για τον έλεγχο των κρατικών δαπανών με στόχο την ισότιμη περιφερειακή 
ανάπτυξη 
Η πΓΔΜ θα εισαγάγει ένα ηλεκτρονικό σύστημα για τον έλεγχο του τρόπου με τον οποίο δαπανώνται οι πόροι 
του προϋπολογισμού, με στόχο την ισότιμη περιφερειακή ανάπτυξη, σε όλες τις περιοχές σχεδιασμού. Αν δεν 
ληφθούν μέτρα για δίκαιη κατανομή κεφαλαίων για να ξεπεραστούν οι διαφορές στην ανάπτυξη των 
περιφερειών σχεδιασμού, η πΓΔΜ θα έχει μόνο τρεις μεγάλες πόλεις που όλοι θα ήθελαν να ζήσουν, δήλωσε ο 
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης για οικονομικές υποθέσεις κ. Koco Angjusev. Το εργαλείο πληροφορικής θα 
αναπτυχθεί σε συνεργασία με την Κυβέρνηση της Ελβετίας στο πλαίσιο του σχεδίου για μια βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς δίκαιη περιφερειακή ανάπτυξη, το οποίο πρόκειται να εφαρμοστεί μέχρι τα τέλη του 2020. Η 
ανάπτυξη του λογισμικού παρακολούθησης του τρόπου με τον οποίο δαπανώνται τα χρήματα του 
προϋπολογισμού σε όλα τα μέρη της χώρας αποτελεί μέρος των έργων που χρηματοδοτούνται από την 
ελβετική Κυβέρνηση και υλοποιούνται στην πΓΔΜ από το 2012, δήλωσε ο Ελβετός Εκπρόσωπος της εδώ 
Πρεσβείας κ. Stephane Tomagian. Ο Υπουργός Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ. Suhejl Fazliu αναμένει ότι το νέο 
ηλεκτρονικό σύστημα θα προσφέρει έγκαιρη ενημέρωση σε όλους τους φορείς που είναι επιφορτισμένοι με την 
περιφερειακή ανάπτυξη. Είναι σημαντικό οι πολίτες να συμπεριληφθούν στον καθορισμό των έργων 
προτεραιότητας που θα καλύψουν τις ανάγκες τους, δήλωσε ο κ. Fazliu. 

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 

1.10 Άλλες ειδήσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος 

-Κενές θέσεις εργασίας, β’ τρίμηνο 2018 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας (03.09.2018), το β’ τρίμηνο 2018, το ποσοστό 
κενών θέσεων εργασίας ήταν 1,44%. Το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας ήταν υψηλότερο στο κλάδο – 
«δραστηριότητες διαμονής και διατροφής», 2,59%, ενώ το χαμηλότερο ποσοστό καταγράφηκε στο κλάδο – 
«Προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και κλιματισμού» 0,24%. Οι επιχειρήσεις με 3-9 
εργαζόμενους είχαν το υψηλότερο ποσοστό κενών θέσεων εργασίας 1,93%. Η περιφέρεια της Πελαγονίας είχε 
το υψηλότερο ποσοστό κενών θέσεων εργασίας και έφτανε το 2,05%. Ο μεγαλύτερος αριθμός κενών θέσεων 
εργασίας, 2.794, καταγράφηκε στην ομάδα επαγγελμάτων – «υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλήσεων». 

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 

-Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών πΓΔΜ (11/9)  
Το δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών στην πΓΔΜ, της 11 Σεπτεμβρίου τ.μ. έχει 
αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ - Σκοπίων στη διαδικτυακή πύλη AGORA, 
στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://agora.mfa.gr/infofiles/TENDERS%20Sept2018%20mk.pdf 

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 
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2. Οικονομικές ειδήσεις 
 
-Αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων το α’ εξάμηνο του 2018 
Οι άμεσες ξένες επενδύσεις το α’ εξάμηνο τ.ε. ανήλθαν σε 327 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αξιοσημείωτη 
αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχη περσινή περίοδο (210%), παρουσιάζοντας την υψηλότερη αύξηση από το 
2010 σε επίπεδο εξαμήνου. Αυτό σύμφωνα με δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης για οικονομικά 
θέματα κ. Koco Angjusev δείχνει ότι η τάση για επένδυση στη βιομηχανία της πΓΔΜ επιταχύνθηκε. Η 
Κυβέρνηση είναι αισιόδοξη και θεωρεί ότι οι επενδύσεις κεφαλαίου θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται 
όπως αναμένεται. Εντούτοις, αξίζει να σημειωθεί ότι, από το σύνολο των ΑΞΕ του πρώτου εξαμήνου τ.ε.  
περίπου το 20% αφορά σε νέα επενδυτικά σχέδια, η συντριπτική πλειοψηφία τους είναι επανεπένδυση κερδών 
και επενδύσεις σε χρεωστικούς τίτλους. 

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 
-Ποσοστό πληθωρισμού της πΓΔΜ  Ιούλιος 2018  
Ο πληθωρισμός στην πΓΔΜ αυξήθηκε σε 1,7% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο 2018 από 1,4% τον προηγούμενο 
μήνα. Οι τιμές αυξήθηκαν περαιτέρω κυρίως για τις μεταφορές (11,9% έναντι 9,1% τον Ιούνιο τ.ε.), δηλαδή στα 
καύσιμα (21,9%) και στα αεροπορικά εισιτήρια (17,6%), καθώς επίσης και στα αλκοολούχα ποτά και στον 
καπνό (4,6% έναντι 4,3%) και ανέκαμψαν για κατοικίες και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (0,1% έναντι -0,1%). 
Εν τω μεταξύ, το κόστος επιβραδύνθηκε για τα τρόφιμα και τα μη αλκοολούχα ποτά (0,2% έναντι 0,4%) και 
μειώθηκε για τα είδη ένδυσης και υποδημάτων (-0,2% έναντι -0,4%). Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή 
υποχώρησαν 0,3%, αφού παρέμειναν στο ίδιο επίπεδο τον Ιούνιο τ.ε.. Ιστορικά, ο ρυθμός πληθωρισμού στη 
πΓΔΜ ήταν κατά μέσο όρο 1,76% από το 2006 έως το 2018, φθάνοντας σε υψηλό επίπεδο 9,90% τον Ιούνιο 
του 2008 και σημειώνοντας το χαμηλότερο ρεκόρ -2,10% το Δεκέμβριο του 2009. 

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 

-Επιτάχυνση ρυθμού ανάπτυξης οικονομίας πΓΔΜ το β’ τρίμηνο 2018 - Αισιοδοξία Πρωθυπουργού 
πΓΔΜ για αύξηση ΑΕΠ κατά 3,2% το 2018  
Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας της πΓΔΜ κατέγραψε, το β’ τρίμηνο 2018, σημαντική επιτάχυνση σε 
σχέση με το α’ (οπότε είχε περιοριστεί στο 0,1% ), ανερχόμενος στο 3,1%. Κινητήριος μοχλός της ανοδικής 
πορείας του ΑΕΠ ήταν η ιδιωτική κατανάλωση, η οποία αυξήθηκε κατά 3,2%, ενώ σε τομεακό επίπεδο, 
συγκρατείται η σημαντική αύξηση που κατέγραψαν το εμπόριο (χονδρικό και λιανικό), οι μεταφορές και οι 
υπηρεσίες διαμονής και εστίασης (12,7%). Όσον αφορά στον κατασκευαστικό τομέα, μολονότι σε σχέση με το 
β’ τρίμηνο 2017 περιορίστηκε κατά 12,9%, έναντι του προηγούμενου τριμήνου κατέγραψε άνοδο της τάξης του 
9,7%.  
Σχολιάζοντας την επάνοδο της οικονομίας της πΓΔΜ σε σχετικά υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, ο Πρωθυπουργός 
της χώρας, κ. Z. Zaev απέδωσε τη θετική τάση στη σταθεροποίηση της πολιτικής κατάστασης, στην προοπτική 
ένταξης της πΓΔΜ στους ευρωατλαντικούς θεσμούς και στην ασκούμενη οικονομική πολιτική. Εξέφρασε, δε, 
την αισιοδοξία ότι η πρόβλεψη του οικονομικού επιτελείου της Κυβέρνησης για ανάπτυξη της τάξης του 3,2%, 
το 2018, θα επιβεβαιωθεί. Ο αρμόδιος για την οικονομία Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, κ. K. Angjushev 
σημείωσε ότι η οικονομία διαθέτει σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης. Εξέφρασε, δε, την προσδοκία 
ότι ο κατασκευαστικός τομέας θα ανακάμψει, το επόμενο χρονικό διάστημα, δεδομένης της έναρξης έργων 
οδικών και ενεργειακών υποδομών συνολικής αξίας 1 δισ. ευρώ.  
Αισιόδοξος εμφανίσθηκε και ο Υπουργός Οικονομικών, κ. D. Tevdovski, ο οποίος ανέφερε ότι τα φορολογικά 
έσοδα του κράτους κινούνται ανοδικά (αύξηση 8% το πρώτο εξάμηνο τ.έ. έναντι της ίδιας περιόδου πέρυσι), η 
επιστροφή του ΦΠΑ στις επιχειρήσεις διενεργείται με ομαλό τρόπο και χωρίς διακρίσεις και οι μισθοί 
αυξήθηκαν κατά 1,5 δισ. δηνάρια (περί τα 24,4 εκατ. ευρώ) το α’ εξάμηνο τ.έ. (έναντι της ίδιας περιόδου του 
2017). Τα στοιχεία αυτά οδηγούν, όπως παρατήρησε, στο συμπέρασμα ότι η οικονομία έχει σταθεροποιηθεί 
και οι αναπτυξιακές προοπτικές είναι θετικές.  
Από πλευράς της, η Διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας, κα A. Angelovska σημείωσε ότι εξακολουθούν να 
υπάρχουν κίνδυνοι για την οικονομία, συμπληρώνοντας ότι η επίτευξη ρυθμού ανάπτυξης της τάξης του 3,2% 
θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις το επόμενο χρονικό διάστημα. Ενημέρωσε, δε, ότι παρατηρείται σταδιακή 
ενίσχυση της δραστηριότητας στον τραπεζικό τομέα, τόσο σε επίπεδο χορηγήσεων, όσο και ως προς τις 
καταθέσεις.  

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 
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3. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις 
 

-Πρόοδος του έργου δημιουργίας σημείου κοινών ελέγχων μεταξύ πΓΔΜ και Σερβίας στη συνοριακή 
διάβαση Tabanovce - Preševo 
Οι Πρωθυπουργοί πΓΔΜ και Σερβίας, κ.κ. Z. Zaev και A. Vučić συναντήθηκαν (2.9.2018) στη συνοριακή 
διάβαση Tabanovce/Preševo, προκειμένου να εξετάσουν από κοινού την πρόοδο του έργου δημιουργίας 
σημείου κοινών διασυνοριακών ελέγχων (One Stop Shop). Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να μειώσει το 
χρόνο αναμονής στη εν λόγω συνοριακή διάβαση κατά το ήμισυ, καθώς και του συνεπαγόμενου κόστους, με 
ανάλογες θετικές συνέπειες για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των δύο χωρών. Ο  κ. Zaev ευχαρίστησε 
την Παγκόσμια Τράπεζα για την υποστήριξη που παρέχει (μέσω του Διεθνούς Χρηματοδοτικού  Οργανισμού - 
IFC), στην υλοποίηση του έργου. Εξέφρασε, δε, την ελπίδα για τη διάνοιξη και άλλων συνοριακών διαβάσεων. 
Από πλευράς του, σύμφωνα με τα εδώ ΜΜΕ, ο κ. Vučić δήλωσε ότι συζήτησε με τον Πρωθυπουργό της πΓΔΜ 
το ενδεχόμενο δημιουργίας «περιφερειακής ζώνης». Για να λειτουργήσει το σημείο κοινών ελέγχων οι 
τελωνειακές και φυτοϋγειονομικές Αρχές και τα Υπουργεία Εσωτερικών πΓΔΜ και Σερβίας θα πρέπει να 
καταλήξουν σε μία σειρά διμερών συμφωνιών, οι οποίες σχεδιάζεται να υπογραφούν στο πλαίσιο κοινής 
συνεδρίασης των Υπουργικών Συμβουλίων των δύο χωρών. Απαντώντας σε ερώτηση για τον χρονικό ορίζοντα 
σύγκλησης της κοινής συνεδρίας, ο κ.. Zaev απέφυγε να δώσει απάντηση, ενώ ο κ. Vučić διετύπωσε την 
εκτίμηση ότι θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί έως το τέλος του τρέχοντος έτους.     

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 
-Σχέσεις πΓΔΜ – Ρωσία 
Ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Dimitrov παρευρέθηκε σε αποχαιρετιστήρια συνάντηση του Ρώσου Πρέσβη               
κ. Shcherbak, του οποίου η θητεία στα Σκόπια ολοκληρώθηκε, λέγοντας ότι παράλληλα με την βούληση της 
χώρας του να γίνει μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, θα ήθελε, επίσης, να αναπτύξει σχέσεις με τη Ρωσία σε όλους 
τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος. 

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 

-Επίσκεψη της Γερμανίδας καγκελάριου Merkel στα Σκόπια και ενίσχυση της διμερούς οικονομικής 
συνεργασίας (8.9.2018) 
Στο Σκόπια θα τοποθετηθεί οικονομικός σύμβουλος από τη Γερμανία και θα συγκροτηθεί διμερής 
κατευθυντήρια επιτροπή (bilateral steering committee) ως μέρος των μέτρων που συμφωνήθηκαν, κατά τη 
διάρκεια της επίσκεψης της Γερμανίδας καγκελάριου Merkel στα Σκόπια (8.9.2018), με στόχο την ενίσχυση της 
διμερούς οικονομικής συνεργασίας και την ενίσχυση των προσπαθειών της χώρας να γίνει μέρος την ΕΕ.  

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 

-Αύξηση επενδύσεων σε πΓΔΜ και Ελλάδα μετά τη λύση του ονοματολογικού  
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) αναμένει να αυξηθούν σημαντικά οι 
επενδύσεις της στην πΓΔΜ και την Ελλάδα, όταν οι δύο χώρες κατορθώσουν να διευθετήσουν τη διαφορά τους 
για την ονομασία της βαλκανικής χώρας, όπως δήλωσε στο Reuters ο αντιπρόεδρος της Τράπεζας, κ. Pierre 
Heilbronn. Μιλώντας στο περιθώριο περιφερειακού πολιτικού και επιχειρηματικού φόρουμ στο Bled της 
Σλοβενίας, ο κ. Heilbronn είπε πως τυχόν διευθέτηση θα «ξεκλειδώσει» πολλά έργα, αφού οι δύο πλευρές 
επιδιώκουν να μεταφράσουν μια πολιτική επιτυχία σε πολύ συγκεκριμένες επενδύσεις, ενώ παράλληλα θα 
αυξηθεί το ενδιαφέρον και άλλων επενδυτών. Η EBRD προσδοκά ιδιαίτερα να επενδύσει σε διασυνοριακά 
έργα μεταξύ των δύο χωρών στους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών. Ο κ. Heilbronn δεν ανέφερε το 
ύψος της αύξησης των επενδύσεων. Το 2017, η EBRD προχώρησε σε επενδύσεις ύψους 630 εκατ. ευρώ στην 
Ελλάδα και 50 εκατ. στην πΓΔΜ. Τα προσεχή τρία χρόνια, η EBRD θα επενδύει 900 εκατ. ευρώ ετησίως στα 
Δυτικά Βαλκάνια, κυρίως σε έργα υποδομών, ώστε να ωφεληθούν αποφασιστικά οι οικονομίες των χωρών της 
περιοχής. 

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 
 

4. Ευρωπαϊκή προοπτική 
 
-Πρέσβης Αντιπροσωπείας της ΕΕ στα Σκόπια: Δημοψήφισμα στην πΓΔΜ και ενσωμάτωση στην ΕΕ 
Σε συνέντευξή του στην τηλεόραση (24 Vesti), ο Πρέσβης της εδώ Αντιπροσωπείας της ΕΕ κ. Žbogar 
αναφέρθηκε στον διάλογο που ξεκίνησε πρόσφατα με τους πολίτες της πΓΔΜ σχετικά με την ΕΕ και στη 
συνδρομή της, λέγοντας ότι η Ένωση βρίσκεται στη χώρα για να συνεργαστεί και να βελτιώσει την κατάσταση. 
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Ερωτηθείς για το δημοψήφισμα της 30ης Σεπτεμβρίου τ.ε. ο κ. Žbogar δήλωσε ότι η χώρα βρίσκεται σε 
«ιστορικό σταυροδρόμι». Υπενθύμισε, επίσης, ότι η χώρα του, η Σλοβενία, έπρεπε να αλλάξει το Σύνταγμά της 
δύο φορές για να ενταχτεί στην ΕΕ.  

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 
 

 

5. Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος   
 
-Η επιβάρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού με την έναρξη του σχολικού έτους 
Μετά την επιστροφή από τις καλοκαιρινές διακοπές, ο οικογενειακός προϋπολογισμός επιβαρύνεται, με την 
έναρξη του σχολικού έτους, για την αγορά σχολικών εγχειριδίων και  προμηθειών. Το κόστος σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις των ειδικών του χώρου, ανά οικογένεια, είναι από 50 έως 100 ευρώ, κατά μέσο όρο για κάθε παιδί, 
μόνο για την αρχή του σχολικού έτους. 

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 
-Λιγότερα παιδία, μεγαλύτερη μετανάστευση στην πΓΔΜ 
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στον τοπικό τύπο 20.251 παιδιά έχουν εγγραφεί στην 
πρώτη τάξη το 2018 και είναι κατά τουλάχιστον 200 λιγότερα σε σύγκριση με πέρυσι. Η μείωση αποδίδεται 
κυρίως σε δύο παρστην μετανάστευση των εργαζομένων εκτός της χώρας και στην αυξανόμενη μείωση του 
αριθμού νεογνών στη χώρα.  

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 
-Αύξηση μισθών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά 5% 
Η Κυβέρνηση αποφάσισε να αυξήσει τους μισθούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά 
5%. Ως αποτέλεσμα, ο ελάχιστος μισθός στα δημοτικά σχολεία θα είναι 12.714 δηνάρια (€ 207) και ο 
ελάχιστος μισθός στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα είναι 13.117 δηνάρια (€ 213). 

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 

-Δωρεάν τοποθέτηση microchip σε κατοικίδια στην πΓΔΜ μέχρι εξάντλησης αποθεμάτων  
Από την 1η Σεπτεμβρίου τ.ε., οι ιδιοκτήτες γάτας και σκύλου έχουν επτά μήνες για να τοποθετήσουν στα 
κατοικίδια ζώα τους microchip σε οποιονδήποτε από τους 135 κτηνιατρικούς σταθμούς που έχουν συνάψει 
συμβάσεις με την Υπηρεσία Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων, δωρεάν. Έχουν παραδοθεί 100.000 
microchip και η διαδικασία θα διεξαχθεί με χρονολογική σειρά προτεραιότητας (first come - first served). 

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 

-Φυσική μεταβολή του πληθυσμού στη πΓΔΜ, β’ τρίμηνο 2018 - προσωρινά στοιχεία 
Σύμφωνα με στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας (29.08.2018), ο αριθμός των ζώντων γεννήσεων 
που καταγράφηκαν κατά το β’ τρίμηνο 2018 ήταν 5.160, δηλαδή μείωση 6,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο 
τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Ο αριθμός των θανάτων κατά το β’ τρίμηνο 2018 αυξήθηκε κατά 1,1% σε 
σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2017 και φτάνοντας τους 4.683, εκ των οποίων οι 17 ήταν θάνατοι βρεφών. Η 
φυσική αύξηση ήταν 477 άτομα, αντιπροσωπεύοντας τη μεγαλύτερη αύξηση του αριθμού των γεννήσεων από 
τον αριθμό των θανάτων. Ο αριθμός των γάμων που καταγράφηκαν σε αυτό το τρίμηνο ήταν 3.413, δηλαδή 
μείωση 1,4% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017. Το τρίμηνο αυτό, υπήρχαν 394 διαζύγια, ήτοι 
μείωση κατά 19,4% σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο του 2017. 

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 

 

6. Εκδηλώσεις και εκθέσεις  
 
-Εγκαίνια του Σταθμού διαχείρισης αποβλήτων υδάτων στην Γευγελή (26.9.2018) 
Τα εγκαίνια του Σταθμού διαχείρισης αποβλήτων υδάτων στη Γευγελή, έργο το οποίο έχει συγχρηματοδοτήσει 
η Ελλάδα έχουν προγραμματιστεί να γίνουν, στις 26 Σεπτεμβρίου τ.ε.. Στην εκδήλωση την οποία διοργανώσει 
το εδώ Υπουργείο Περιβάλλοντος και Χωροταξίας μαζί με τον Δήμο Γευγελής θα παραστεί ο Πρωθυπουργός            
κ. Ζ. Zaev. 

-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 απευθείας είτε μέσω 
τοπικών αντιπροσώπων. 
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-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 
 

 
Το Γραφείο ΟΕΥ –Σκοπίων παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία. 

 
 

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα) 

Η Προϊσταμένη 
 
 
 
Παγώνα Λάρδα 
Σύμβουλος ΟΕΥ Α’ 
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