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1. Επιχειρηματική δραστηριότητα  

1.1 Ενέργεια και Ορυκτά 

- Ενέργεια, Απρίλιος 2018 - προκαταρκτικά στοιχεία 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της πΓΔΜ, τον Απρίλιο 2018, η συνολική κατανάλωση ανά 
είδος ενεργειακών πρώτων υλών στη χώρα ήταν: 539.955 МWh ηλεκτρικής ενέργειας, 6.391 εκατ. κκμ(nm3) 
φυσικού αερίου, 291.161 τόνοι άνθρακα και 84.814 τόνους πετρελαϊκών προϊόντων. Η ακαθάριστη εθνική 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συμμετείχε με 66,7% στην ακαθάριστη εθνική κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας, ενώ το 91,6% της συνολικής εθνικής κατανάλωσης άνθρακα χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας. 
 
-Μείωση της ακαθάριστη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της πΓΔΜ, κατά 8,1% ετησίως (Απρ. 2018) 
Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία (Makstat), η ακαθάριστη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της πΓΔΜ 
μειώθηκε κατά 8,1% ετησίως σε 360.269 MWh τον Απρίλιο 2018. Επίσης, η καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας μειώθηκε κατά 5,8%, σε ετήσια βάση, σε 343.382 MWh κατά τον ίδιο μήνα. Οι υδροηλεκτρικοί 
σταθμοί συνεισέφεραν το μεγαλύτερο μέρος της ακαθάριστης εγχώριας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 
δημιουργώντας παραγωγής 210.485 MWh και σημειώνοντας αύξηση 109,4%, σε σύγκριση με τον Απρίλιο 
2017. Οι θερμοηλεκτρικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής ακολούθησαν με 132.425 MWh τον τέταρτο μήνα του 
έτους, κατά 52% λιγότερο από τον αντίστοιχο μήνα του 2017. Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από αιολικά 
πάρκα μειώθηκε κατά 40,2% ετησίως σε 6.556 MWh, ενώ η παραγωγή μονάδων βιοαερίου αυξήθηκε κατά 
17,5% στα 4.798 MWh. Τα ηλιακά πάρκα παρήγαγαν 2.488 MWh ηλεκτρικής ενέργειας, αυξημένα κατά 3,7% 
σε ετήσια βάση. Οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της πΓΔΜ μειώθηκαν κατά 13,1% ετησίως σε 181.745 
MWh τον Απρίλιο τ.ε., ενώ η χώρα δεν εξήγαγε ηλεκτρική ενέργεια τον εν λόγω μήνα. Οι απώλειες διανομής 
μειώθηκαν κατά 6,4% σε ετήσια βάση σε 55.835 MWh τον Απρίλιο 2018. 
 
-Δημοπρασία για την πώληση της πλεονάζουσας ηλεκτρικής ενέργειας από την ELEM 
Η «ELEM», εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας της πΓΔΜ, πώλησε την πλεονάζουσα παραγωγής ηλεκτρική ενέργεια 
των 35.400 MWh σε δημοπρασία, έναντι 2.079.000 ευρώ. Η μέση τιμή που επιτεύχθηκε κατά τη δημοπρασία 
ήταν 58,73 ευρώ ανά MWh. 
 
-Νέες τιμές καυσίμων ανακοίνωσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, από την 25η Ιουνίου τ.ε., οι τιμές της βενζίνης 
μειώθηκαν κατά 1 δηνάριο, ενώ του ντίζελ παρέμειναν αμετάβλητες. Η νέα τιμή του EUROSUPER BS-95 είναι 
71 δηνάρια ανά λίτρο, το EUROSUPER BS-98 θα κοστίσει 73 δηνάρια ανά λίτρο, το EURODIESEL - 63,5 
δηνάρια, ενώ η τιμή του ελαφρού καυσίμου για τα νοικοκυριά μειώνεται κατά 0,5 δηνάρια και πλέον ανέρχεται 
σε 52 δηνάρια ανά λίτρο. Η τιμή του αργού πετρελαίου M-1 HC θα μειωθεί και θα αγοράζεται με 33,695 
δηνάρια ανά κιλό. 
 

1.2 Κατασκευές, δομικά υλικά και Real Estate 

-Έκδοση οικοδομικών αδειών (Μάιος 2018) 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της εδώ Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το Μάιο 2018 εκδόθηκαν συνολικά 222 
άδειες οικοδομής, οι οποίες ήταν κατά 7,9% λιγότερες από αυτές του αντίστοιχου μήνα του προηγούμενου 
έτους. Σύμφωνα με τις εκδοθείσες άδειες οικοδομής, η συνολική αξία των κατασκευών ανήλθε σε 3.529.344 χιλ. 
δηνάρια, ήτοι 4,2% λιγότερες από αυτές του αντίστοιχου μήνα του προηγούμενου έτους. Από το σύνολο των 
εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, 116 (52,2%) είναι για κτίρια, 41 (18,5%) για έργα πολιτικού μηχανικού και 65 
(29,3%) είναι για ανακατασκευές. Από το σύνολο των 222 δομών, για 116 (52,3%) οι επενδυτές είναι ιδιώτες 
και για 106 δομές (47,7%) οι επενδυτές είναι επιχειρηματικές οντότητες. Κατά την περίοδο αναφοράς, 
προγραμματίζονται 477 κατοικίες για κατασκευή, συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 38.951 τ.μ.. 
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-Παράνομες κατασκευές στο έδαφος της πΓΔΜ (στοιχεία 2017) 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, στο έδαφος της πΓΔΜ το 2017 καταγράφηκαν 
συνολικά 762 παράνομα κατασκευασμένα οικοδομήματα. Σύμφωνα με τον τύπο, ο αριθμός των παρανόμως 
κατασκευών είναι: 138 οικιστικές μονάδες - κύριες και εξοχικές κατοικίες (18,1%), 122 επεκτάσεις, μετατροπές 
και προσαρμογές (16,0%), 78 επαγγελματικά κτίρια (10,2%), 53 γκαράζ (7,0%), 128 φράχτες (16,8%), 10 
σκάλες (1,3%), 15 βεράντες (2,0%), 24 καλοκαιρινές βεράντες (3,1%), 65 τέντες (8,5%), 34 προσωρινές δομές 
(4,5%) και 95 βοηθητικές δομές (12,5%). Οι περισσότερες παράνομα κτισμένες κατασκευές είναι ιδιωτικής 
ιδιοκτησίας (99,5%).  
 
-Χρήση δομικών υλικών και ενέργειας (στοιχεία 2017) 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της εδώ Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας το 2017, οι επιχειρηματικοί φορείς του 
κατασκευαστικού κλάδου δαπάνησαν οικοδομικά υλικά και ενέργεια συνολικού ύψους 9.701.532 χιλ. 
δηναρίων (περίπου €157.724 χιλ.), δηλαδή κατά 24,9% λιγότερο από το προηγούμενο έτος. Στη συνολική αξία 
των χρησιμοποιημένων οικοδομικών υλικών και της ενέργειας, δεσπόζουσα θέση έχει η κατηγορία «Υλικά 
σύνδεσης» με 3.574.938 χιλ. δηνάρια (36,8%), ακολουθούμενη από την ομάδα «Κατανάλωση καυσίμων» με 
1.336.566 χιλ. δηνάρια (13,8%) και τα «Μονωτικά υλικά και επιχρίσματα» αξίας 1.184.713 χιλ. δηνάρια 
(12,2%) κλπ. 
 

1.3 Τραπεζικός & Ασφαλιστικός Τομέας 

-Χαμηλότερη από την επιδιωκόμενη η ζήτηση των ετήσιων γραμματίων δημοσίου της πΓΔΜ  
Το Υπουργείο Οικονομικών της πΓΔΜ συγκέντρωσε 620 εκατ. δηνάρια (11,7 εκατ. δολάρια / 10 εκατ. ευρώ) σε 
δημοπρασία ετήσιων γραμματίων του Δημοσίου την Τρίτη 3.7.2018, κάτω του στόχου των 755 εκατ. δηναρίων, 
σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα (NBRM) της πΓΔΜ. Η Κεντρική Τράπεζα πωλεί κρατικά αξιόγραφα για 
λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών μέσω προσφορών με όγκο, στις οποίες η τιμή και το κουπόνι 
καθορίζονται εκ των προτέρων και οι πρωτογενείς αντιπρόσωποι υποβάλλουν προσφορές μόνο με ποσά. 
 
-Έκδοση νέων κρατικών χρεογράφων διάρκειας 5 και 30 ετών συνολικού ύψους € 22,6 εκατ. 
Η πΓΔΜ προσέφερε κρατικά χρεόγραφα, σε δυο δημοπρασίες στις 17 Ιουλίου τ.ε, συνολικής αξίας 1,4 δισ. 
δηνάρια (ήτοι $26,5 εκατ. / €22,6 εκατ.), σύμφωνα με ανακοινώσεις της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας 
(NBRM). Ειδικώτερα, η προσφορά περιελάμβανε 400 εκατ. δηνάρια κρατικών ομολόγων πενταετούς διάρκειας 
και 1,0 δισ. δηνάρια 30ετών ομολόγων του δημοσίου. Η NBRM πωλεί τα κρατικά χρεόγραφα στο όνομα του 
Υπουργείου Οικονομικών μέσω διαγωνισμού, στον οποίο η τιμή και το κουπόνι έχουν καθοριστεί εκ των 
προτέρων και οι πρωτογενείς έμποροι προσφέρουν μόνο ποσά.  
 
-Adora Engineering αύξησε το μερίδιο της στην Komercijalna Banka 
Η Komercijalna Banka [KMB] Τράπεζα της πΓΔΜ δήλωσε πρόσφατα ότι η τοπική εταιρεία Adora Engineering 
αύξησε το μερίδιό της στην εταιρεία στο 8,08%. Η Adora Engineering κατέχει, από τις 2 Ιουλίου τ.ε, συνολικά 
184.214 μετοχές της Komercijalna Banka. Αυτό έρχεται σε συνέχεια παλαιότερης ανακοίνωσης της Τράπεζας, 
τον Μάιο τ.ε., για αύξηση του μεριδίου της Adora Engineering στην εταιρεία στο 7,19% με την αγορά 52.189 
μετοχών της Komercijalna Banka. Προηγουμένως, τον Μάρτιο τ.ε, η Komercijalna Banka είχε δηλώσει ότι η East 
Capital Investments AB και η θυγατρική της Salink Limited έχουν πωλήσει ποσοστό 13,076% στην εταιρεία σε 
συναλλαγή αξίας 1,12 δισ. δηνάρια. Οι μετοχές αποκτήθηκαν από τις τοπικές εταιρείες Adora Engineering, 
Granit Skopje, IGM-Trade Ilija και Industry Service Skopje. 
 

1.4 Τομέας Μεταφορών  

-Αύξηση του αριθμού επιβατών στα αεροδρόμια της πΓΔΜ (α’ εξάμηνο 2018) 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του α’ εξαμήνου 2018, ο αριθμός των επιβατών που ταξιδεύουν από τα δύο 
αεροδρόμια της πΓΔΜ - Σκοπίων και Αχρίδας - σημείωσε ετήσια αύξηση της τάξης του 21% σε σύγκριση με 
την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, συνεχίζοντας την αυξητική τάση που κατεγράφη το 2017. Για 
την αύξηση της επιβατικής κίνηση ενημέρωσε με δελτίο τύπου της η TAV Airports Holding, η εταιρεία τουρκικών 
συμφερόντων που διαχειρίζεται τα εν λόγω αεροδρόμια. Ειδικώτερα, ο αριθμός των πτήσεων από τον 
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Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο τ.ε. σημείωσε ετήσια αύξηση 16% ενώ οι επιβάτες που μετακινήθηκαν συνολικά 
έφτασαν τους 1.041.583. Σύμφωνα με δηλώσεις του Γενικού Διευθυντή της TAV κ. Alper Ersoy, η αυξητική τάση 
στην εναέρια κυκλοφορία επιβεβαιώνει ότι η αγορά αερομεταφορών της πΓΔΜ έχει μεγάλες δυνατότητες. Οι 
αξιωματούχοι της TAV αναμένουν ότι αυτή η θετική τάση θα συνεχιστεί με παρόμοιο ρυθμό, μέχρι το τέλος του 
έτους, λαμβάνοντας υπόψη νέους προορισμούς που προωθούνται στα δύο αεροδρόμια κατά την έναρξη της 
θερινής σεζόν το 2018. Στην προσεχή αύξηση της εναέριας κυκλοφορίας συνηγορεί και η πρόσφατη δημόσια 
πρόσκληση του εδώ Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών της πΓΔΜ (στις 28 Ιουνίου τ.έ.) για την 
υποβολή αιτήσεων χρηματοδοτικής στήριξης αερομεταφορέων που θα διενεργούν πτήσεις από τα δύο 
αεροδρόμια της χώρας. Εν τω μεταξύ, το διεθνές αεροδρόμιο των Σκοπίων συνδέεται με 38 προορισμούς, που 
εκτελούνται από 13 αεροπορικές εταιρείες. Επισημαίνεται ότι, η εταιρεία Wizz Air έχει μεταφέρει το μεγαλύτερο 
αριθμό επιβατών σε αυτή την περίοδο και κατέχει το 63,3% του μεριδίου αγοράς, ακολουθούμενη από τις 
τουρκικές αεροπορικές εταιρείες με 8,1%. Το αεροδρόμιο της Αχρίδας προήγαγε τέσσερις νέους εποχιακούς 
προορισμούς, την Κωνσταντινούπολη, το Αϊντχόβεν, το Ταλίν και τη Βαρσοβία.  
 
-Επιθεώρηση των εργασιών στον αυτοκινητόδρομο Saraj-Grupchin από τον Υπουργό Μεταφορών 
Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Goran Sugareski μαζί με τον Υφυπουργό Μεταφορών και 
Επικοινωνιών κ. Sadik Beqiri και τους Διευθυντές των Δημόσιων Επιχειρήσεων Δρόμων (PESR & PEMR) κ.κ. 
Zoran Kitanov και Gaius Kadriu, επιθεώρησε την κατασκευή των έργων αποκατάστασης τμήματος του 
αυτοκινητοδρόμου Saraj - Grupchin. Πρόκειται για την αποκατάσταση τμήματος της εθνικής οδού Σκόπια – 
Tetovo, μήκους 17 χιλ. και επένδυσης ύψους €1 εκατ., με κονδύλια που χορηγούνται από τον προϋπολογισμό 
της Δημόσιας Επιχείρησης Εθνικών Δρόμων (PESR). Σε δήλωσή του προς τα μέσα ενημέρωσης, ο Υπουργός 
κ. Sugareski τόνισε ότι πάνω από μισό δισ. ευρώ επενδύεται στο δυτικό τμήμα της πΓΔΜ για την κατασκευή 
και ανακατασκευή του οδικού δικτύου του Διαδρόμου 8. Όπως ανέφερε ο κ. Υπουργός η εκτεταμένη 
καταστροφή του οδοστρώματος της πολυσύχναστης εθνικής οδού προς το Tetovo κατέστησε επείγουσα και 
αναγκαία την ανακατασκευή της προκειμένου να διεξάγεται η κυκλοφορία με ασφάλεια. Εκτός από την 
ανακατασκευή της εθνικής οδού από τα Σκόπια προς το Tetovo, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018, θα 
προκηρυχτεί μέσω της Δημόσιας Επιχείρησης Εθνικών Δρόμων ο σχεδιασμός για την ανακατασκευή του 
δρόμου από το Tetovo στο Gostivar σε επίπεδο αυτοκινητόδρομου. Εν τω μεταξύ, πραγματοποιείται η 
ανακατασκευή του αυτοκινητοδρόμου από το Gostivar στο Kicevo, συνολικής επένδυσης άνω των 6 εκατ. ευρώ 
και σύντομα θα γίνει κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου από το Kicevo στην Αχρίδα, σύμφωνα με τον Υπουργό 
Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Sugareski. Ο Διευθυντής της Δημόσιας Επιχείρησης Δρόμων επεσήμανε ότι 
μέχρι στιγμής έχουν ασφαλτοστρωθεί 9 χιλ. του συνολικού μήκους και αναμένεται, μέχρι το τέλος του Ιουνίου 
τ.ε., να έχει ολοκληρωθεί πλήρως η ανακατασκευή του τμήματος από τα Σκόπια προς το Tetovo. Κατά τη 
διάρκεια αυτού του μήνα, θα ξεκινήσουν εργασίες κατασκευής για την ανακατασκευή του τμήματος του 
τμήματος από τη Grupchin στο Saraj, δήλωσε ο διευθυντής της PESR, κ. Zoran Kitanov. 
 

1.5 Αγροτικός τομέας και τομέας τροφίμων   

-Άρση της απαγόρευση πώλησης αλκοόλ στα καταστήματα τις απογευματινές ώρες 
Τροποποιήθηκε η νομοθεσία στην πΓΔΜ, η οποία απαγόρευσε στα καταστήματα να πωλούν αλκοόλ μετά τις 7 
μ.μ. το χειμώνα και μετά τις 9 μ.μ. το καλοκαίρι και τέθηκε σε ισχύ από το 7.7.2018. Τα αλκοολούχα ποτά 
μπορούν πλέον να πωληθούν στην εδώ αγορά όλο το εικοσιτετράωρο χωρίς περιορισμό.  
 
-Διαμόρφωση της τιμής του σιταριού στην αγορά της πΓΔΜ 
Η συγκομιδή του σιταριού πρόκειται να ξεκινήσει, όμως οι αγρότες δεν γνωρίζουν ακόμα την τιμή αγοράς του. 
Υποστηρίζουν ότι η τιμή θα πρέπει να είναι 12 δηνάρια ανά κιλό (€0,19) και ότι οι αρχές θα πρέπει να 
συμμετέχουν στην αγορά μέσω των στρατηγικών τους αποθεμάτων. 
 
-Αύξηση της επιδότησης των παραγωγών ντομάτας σε 7 δηνάρια το κιλό  
Κατόπιν πρότασης του Υπουργείου Γεωργίας, αποφασίσθηκε από την Κυβέρνηση (26 Ιουνίου τ.ε.) αύξηση της 
επιδότησης των καλλιεργητών ντομάτας στην πΓΔΜ και προβλέφθηκε η διάθεση του ποσού των 2 εκατ. 
δηναρίων (€ 32.515) για το σκοπό αυτό. Το μέτρο παρέμβασης προβλέπει την αύξηση της επιδότησης από 
τρία (€ 0,05) σε επτά δηνάρια (€ 0,11) ανά κιλό ντομάτας, στους καλλιεργητές που θα παραδώσουν την 
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παραγωγής τους απ’ ευθείας σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή μέσω πιστοποιημένων αγοραστών, κατά το 
χρονικό διάστημα από την Τρίτη 27 Ιουνίου τ.ε. έως τις 15 Ιουλίου τ.ε. Σύμφωνα με τον Υπουργό κ. Nikolovski, 
η εν λόγω κυβερνητική παρέμβαση οφείλεται στην αναστάτωση της ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και 
ζήτησης και λόγω της χαμηλής τιμής αγοράς. Εκτιμάται ότι 500 τόνοι ντομάτας θα αγοραστούν κατά την 
καθορισμένη χρονική περίοδο. Το μέτρο αυτό, σύμφωνα με τον κ. Nikolovski, αναμένεται να σταθεροποιήσει 
την αγορά τομάτας και να διασφαλίσει ότι η πλεονάζουσα παραγωγή καταναλώνεται ως πρώτη ύλη από τη 
βιομηχανία μεταποίησης. 
 
-Nikolovski: Παραμελημένο το αρδευτικό σύστημα στην πΓΔΜ 
Σύμφωνα με τον Υπουργό Γεωργίας, Δασολογίας και Υδατικής Οικονομίας κ. Nikolovski τα συστήματα 
άρδευσης στη χώρα είναι παραμελημένα εδώ και χρόνια, χωρίς επενδύσεις από το κράτος στον τομέα της 
κατασκευής και της ανακαίνισης, με αποτέλεσμα την πτώση της γεωργικής παραγωγής και τη χαμηλότερη 
ποιότητα. Ειδικότερα, ανέφερε στην συνέντευξη του στο Radio Free Europe ότι, φέτος θα χρειαστεί να 
πληρωθούν 12 εκατ. ευρώ για την παροχή νερού. Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιχείρηση Vodostopanstvo 
πρόκειται να αναδιοργανωθεί πλήρως, δεδομένου ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα στον τομέα. Ο Υπουργός 
τις προηγούμενες ημέρες παρουσίασε την ανάλυση των επιπτώσεων των επιδοτήσεων στην αγροτική 
ανάπτυξη, αποδεικνύοντας τις ελλείψεις του συστήματος. Όπως υποστήριξε ο ίδιος, η ανάλυση δείχνει ότι 
σήμερα το σύστημά της χώρας δεν είναι συμβατό με τις γεωργικές πολιτικές της ΕΕ. 
 
-Nikolovski: Ανάγκη συμβουλευτικών υπηρεσιών για μια σύγχρονη & ανταγωνιστική γεωργία  
Ο Υπουργός Γεωργίας κ. Ljupco Nikolovski σε δημόσια συζήτηση που οργανώθηκε από τη Σχολή Γεωργικών 
Επιστημών και Τροφίμων στα Σκόπια αναφέρθηκε στην σημασία της συμβουλευτικής υποστήριξης, η ποιότητα 
και οι έγκαιρες υπηρεσίες της οποίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για μια σύγχρονη, ανταγωνιστική 
γεωργία. Υπογράμμισε ότι, σήμερα, μόνο ένα ίδρυμα στη χώρα, ο Οργανισμός για την Προώθηση της 
Ανάπτυξης της Γεωργίας, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε αγρότες, οι ικανότητες του οποίου είναι, στην 
πραγματικότητα, ελάχιστες σε σύγκριση με τη ζήτηση. Στον δημόσιο διάλογο συμμετείχαν αρχηγοί κρατικών 
οργανισμών, αξιωματούχοι γεωργικών οργανώσεων και εμπορικά επιμελητήρια. Η πΓΔΜ κατέγραψε πέρυσι 
πάνω από 170.000 γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Από αυτές, το 99,8% είναι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις με το 
ήμισυ εκείνων να χρησιμοποιούν λιγότερα από τρία εκτάρια γεωργικής γης. Το Υπουργείο προετοίμασε  
σχέδιο νόμου για το συμβουλευτικό σύστημα στη γεωργία, το οποίο υπέβαλε σε δημόσιο διάλογο. Μετά την 
ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων, υπολογίζεται ότι το σχέδιο θα τεθεί προς ψήφιση και θα καταστεί νόμος το 
2019, σύμφωνα με τον Υπουργό κ. Nikolovski. 
 

1.6 Τομέας Εμπορίου  

-Εξωτερικό εμπόριο, Ιανουάριος - Μάιος 2018 
Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της εδώ Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, η συνολική αξία των 
εξαγόμενων προϊόντων από τη πΓΔΜ, για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2018, ανήλθαν σε 139.407.642 χιλ. 
δηνάρια (€2.268,5 εκατ.), μια αύξηση 14,1% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Η αξία 
των εισαγόμενων αγαθών κατά την ίδια περίοδο ήταν 186.324.692 χιλ. δηνάρια (€3.031 εκατ.), ή 9,4% 
περισσότερο από την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το εμπορικό έλλειμμα την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2018 
ήταν 46.917.050 χιλ. δηνάρια (€ 762,5 εκατ.) και η κάλυψη των εισαγωγών κατά την εξαγωγή την περίοδο 
Ιανουαρίου-Μαΐου 2018 ήταν 74,8%. Ως προς τα προϊόντα, τα στοιχεία εξωτερικού εμπορίου δείχνουν ότι στις 
εξαγωγές τα πιο σημαντικά προϊόντα ήταν: καταλύτες με πολύτιμα μέταλλα ή μεταλλικές ενώσεις ως ενεργό 
ουσία, σύνολα καλωδίωσης ανάφλεξης και άλλες συρμάτινες διατάξεις των τύπων που χρησιμοποιούνται σε 
οχήματα, αεροσκάφη ή πλοία, μέρη καθισμάτων της υποομάδας 821.1 και μηχανοκίνητα οχήματα για τη 
μεταφορά 10 ή περισσοτέρων ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, με κινητήρα εσωτερικής καύσης με 
ανάφλεξη με συμπίεση (ντήζελ ή ημι-ντήζελ). Στις εισαγωγές, τα σημαντικότερα προϊόντα ήταν: κράματα 
πλατίνας και λευκόχρυσου, ακατέργαστα ή σε μορφή σκόνης, λάδια πετρελαίου και έλαια που λαμβάνονται 
από ασφαλτούχα ορυκτά (άλλα από τα ακατέργαστα), πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή μη 
κραματοποιημένο χάλυβα, μη επιστρωμένα, επικαλυμμένα και άλλα μέταλλα της ομάδας πλατίνας και των 
κραμάτων της, σε ακατέργαστη μορφή ή σε σκόνη. Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2018, σύμφωνα με το 
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συνολικό όγκο του εξωτερικού εμπορίου, οι σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι της πΓΔΜ ήταν: Γερμανία, 
Μεγάλη Βρετανία, Ελλάδα, Σερβία και Βουλγαρία. 
 

1.7 Βιομηχανικός Τομέας 

-Δείκτες τιμών βιομηχανικών παραγωγών στην εγχώρια αγορά (Μάιος 2018) 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, τον Μάιο 2018, οι τιμές Βιομηχανικής 
Παραγωγής στην εγχώρια αγορά αυξήθηκαν κατά 0,7% σε μηνιαίο επίπεδο και κατά 0,5% σε ετήσια βάση. 
Ειδικώτερα, σε μηνιαία βάση ήτοι τον Μάιο 2018, σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2018, οι τιμές Βιομηχανικής 
παραγωγής στην αγορά της πΓΔΜ αυξήθηκαν στις εξής κατηγορίες: «Μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά» κατά 
1,4% και «Ενέργεια» κατά 0,5%. Σε ετήσια βάση ήτοι τον Μάιο 2018, σε σύγκριση με τον Μάιο 2017, η 
εγχώρια αγορά αυξήθηκε στις ομάδες «Ενδιάμεσων προϊόντων, εκτός ενέργειας» κατά 2,9%, «Μη διαρκών 
καταναλωτικών αγαθών» κατά 2,2% και «Διαρκών καταναλωτικών αγαθών» κατά 1,6%. 
 
-Δείκτες του αριθμού των εργαζομένων στη βιομηχανία Μάιος 2018 
Σύμφωνα με στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης του αριθμού των εργαζομένων στη 
βιομηχανία τον Μάιο 2018, σε σύγκριση με τον Μάιο 2017, ήταν 108,9. Ειδικώτερα, ο αριθμός των 
απασχολουμένων στη βιομηχανία στο τομέα «Ορυχεία και εξόρυξη» το Μάιο 2018, σε σύγκριση με το Μάιο 
2017, αυξήθηκε κατά 1,7%, στον τομέα «Μεταποίηση» αυξήθηκε κατά 9,9% και στον τομέα «Ηλεκτρισμός, 
φυσικό αέριο, ατμός και κλιματισμός» μειώθηκε κατά 0,2%. Ως προς τις κύριες βιομηχανικές ομάδες τον Μάιο 
2018, ο αριθμός των απασχολουμένων στη βιομηχανία στις σε σύγκριση με τον Μάιο 2017, ήταν υψηλότερος 
στα «Ενδιάμεσα προϊόντα, εκτός από την ενέργεια» κατά 15,0%, τα «Κεφαλαιουχικά αγαθά» κατά 28,2% και 
τα «Μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά» κατά 2,3% και χαμηλότερος στην «Ενέργεια» κατά 0,7% και στα «Διαρκή 
καταναλωτικά αγαθά» κατά 0,3%. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2018, ο δείκτης του αριθμού των 
εργαζομένων στη βιομηχανία, ήταν 107,5 σε σύγκριση με τον Ιανουάριο - Μάιο 2017.  
 
-Δείκτης όγκου βιομηχανικής παραγωγής, Μάιος 2018 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης όγκου βιομηχανικής παραγωγής τον 
Μάιο 2018, σε σύγκριση με τον Μάιο 2017, ήταν 101,1. Η βιομηχανική παραγωγή στον κλάδο «Εξόρυξη και 
λατομεία» το Μάιο 2018, σε σύγκριση με το Μάιο 2017, μειώθηκε κατά 7,3%, στο κλάδο «Μεταποίηση» 
αυξήθηκε κατά 2,9%, ενώ στον κλάδο «Ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο, ατμός και κλιματισμός» μειώθηκε κατά 
2,8%. Η αύξηση του τομέα της «Μεταποίησης» οφείλεται κυρίως στην αύξηση της παραγωγής στους κλάδους 
«Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων», «Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και 
φαρμακευτικών παρασκευασμάτων», «Κατασκευή προϊόντων από καουτσούκ και πλαστικά», «Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων, εκτός από μηχανήματα και εξοπλισμό», «Κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού», 
«Κατασκευή μηχανημάτων και εξοπλισμού, που δεν ταξινομούνται αλλού», «Κατασκευή μηχανοκίνητων 
οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων», «Κατασκευή επίπλων». Η βιομηχανική παραγωγή των 
κύριων βιομηχανικών κατηγοριών το Μάιο 2018, σε σύγκριση με τον Μάιο 2017, ήταν υψηλότερη στα 
«Κεφαλαιουχικά αγαθά» κατά 18,0% και τα «Διαρκή καταναλωτικά αγαθά» κατά 39,7%, αλλά χαμηλότερη 
στην «Ενέργεια» κατά 6,3%, τα «Ενδιάμεσα προϊόντα εκτός από την ενέργεια» κατά 2,4% και τα «Μη διαρκή 
καταναλωτικά αγαθά» κατά 6,0%. Ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2018, 
σε σύγκριση με τον Ιανουάριο - Μάιο του 2017, ήταν 103,5. 
 

1.8 Τομέας Υγείας & Περιβάλλοντος  

-Επαναλειτουργία της JUGOHROM εφ’ όσον τηρηθούν τα περιβαλλοντικά πρότυπα 
Σύμφωνα με δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης αρμόδιου για οικονομικά θέματα κ. Koco Angjusev, 
η τοπική εταιρεία «Jugohrom Ferroalloys DOO», η οποία θεωρείτε η πλέον ρυπογόνα εταιρεία στην περιοχή 
του Τετόβου, δεν επιτρέπεται να επαναλάβει τις δραστηριότητές της προτού τηρήσει τα περιβαλλοντικά 
πρότυπα. Η Jugohrom παράγει σιδηροκράματα, ειδικά σιδηροπυρίτη και είναι ο κύριος εργοδότης στο χωριό 
Jegunovce. Η πρώην κρατική εταιρεία (Silmak από το 1952) έχει ιδιωτικοποιηθεί από το 2010 και ανήκει στη 
ρωσικών συμφερόντων «Camelot Group». Η εταιρεία αρχικά είχε συμφωνήσει στην τοποθέτηση φίλτρων, που 
θα περιόριζαν την ατμοσφαιρική ρύπανση. Ωστόσο, αντιμετώπισε χρηματοδοτικές δυσκολίες, όσον αφορά 
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στην υλοποίηση του σχεδίου, με αποτέλεσμα, ενώ έχει αρχίσει, να μην έχει ολοκληρωθεί ακόμη η τοποθέτηση 
των φίλτρων. Με βάση το οικονομικό της πρόγραμμα, η εταιρεία πρέπει να παράσχει ακόμη 1 εκατ. ευρώ. 
Αφού ολοκληρώσει την διαδικασία αυτή, στη συνέχεια η Κυβέρνηση θα μπορούσε να την βοηθήσει με δάνειο 
1,5 εκατ. ευρώ από την εδώ Τράπεζα Προώθησης Ανάπτυξης (MBDP). Η Κυβέρνηση έχει καταστήσει σαφές, 
λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις τρέχουσες τιμές των μετάλλων στις παγκόσμιες αγορές, την σημασία της 
παραγωγής σιδηροκραμάτων και σιδηροπυριτίου για την τοπική οικονομία, καθώς και τις θέσεις εργασίας που 
εξασφαλίζει η εταιρεία στην τοπική κοινωνία ότι θα δοθεί η ευκαιρία επαναλειτουργίας στην εταιρεία, αρκεί να 
τηρηθούν τα περιβαλλοντικά πρότυπα. 
 

1.9 Τομέας Τουρισμού  

-Αύξηση του τουρισμού κατά 15% στην πΓΔΜ (Ιαν. Μάιο 2018) 
Ο αριθμός των τουριστών στην πΓΔΜ κατά τους πρώτους πέντε μήνες του 2018 αυξήθηκε κατά 15% σε ετήσια 
βάση, φθάνοντας τους 331.034, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστική Υπηρεσία της χώρας. Ο αριθμός των 
εγχώριων τουριστών αυξήθηκε κατά 7,8% σε ετήσια βάση και έφτασε τους 105.845 τον Ιανουάριο-Μάιο τ.ε., 
ενώ ο αριθμός των διεθνών επισκεπτών αυξήθηκε κατά 19% σε 225.189. Ο αριθμός των διανυκτερεύσεων που 
πραγματοποίησαν οι τουρίστες στην πΓΔΜ κατά την εξεταζόμενη περίοδο αυξήθηκε κατά 13,6% σε ετήσια 
βάση φτάνοντας τις 680.680. Από το σύνολο των ξένων τουριστών που επισκέφθηκαν τη πΓΔΜ τον Μάιο, το 
19% προέρχεται από την Τουρκία, το 6,9% από τη Σερβία και το 6,7% από τη Βουλγαρία. 
 

1.10 Τομέας Τεχνολογιών Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων  

-Αυξανόμενος ο αριθμός των χρηστών του διαδικτύου στην πΓΔΜ  
Ο αριθμός των χρηστών του διαδικτύου στη πΓΔΜ ανέρχεται σε 1,58 εκατ. ή το 75,9% του πληθυσμού, ενώ οι 
χρήστες του Facebook ανέρχονται σε 1 εκατ. ή 48%, σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Internet World Stats». Σε 
σύγκριση με πέρυσι, παρατηρείται αύξηση των χρηστών του Διαδικτύου κατά 80.000, ενώ ο αριθμός των 
χρηστών του Facebook παραμένει αμετάβλητος. Συγκριτικά στατιστικά στοιχεία στην ευρύτερη περιοχή των 
Βαλκανίων δείχνουν ότι το 90,9% των Κροατών χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο και ακολουθούν οι κάτοικοι της 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη (80,7%), της Σλοβενία (79,9%), της πΓΔΜ (75,9%), της Σερβία (72,2%), της Ελλάδος 
(70,1%), του Μαυροβούνιου (69,9%) και της Βουλγαρίας (66,3%). Σε όλη την Ευρώπη, 704 εκατ. άνθρωποι 
χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο, ενώ ο αριθμός των χρηστών του Facebook μειώθηκε κατά δύο εκατομμύρια σε 
341 εκατ. σε σχέση με πέρυσι. Σε παγκόσμιο επίπεδο, υπάρχουν 4,15 δισ χρήστες του διαδικτύου και 2,11 δισ 
λογαριασμοί στο Facebook.  
 
-Πρόταση δημιουργίας Ακαδημίας Περιφερικής Ασφάλειας του Κυβερνοχώρου στα Σκόπια 
Η ίδρυση μιας νέας περιφερειακής ακαδημίας για την ασφάλεια του κυβερνοχώρου, με έδρα τα Σκόπια, 
προτάθηκε από τον Υπουργό Κοινωνίας της Πληροφορίας και Διοίκησης κ. Damjan Mancevski κατά τη 
διάρκεια της συνέλευσης του Digital Agenda for Western Balkans, που πραγματοποιήθηκε στη Σόφια στις 25-
26 Ιουνίου τ.ε.. Σύμφωνα με τον κ. Mancevski, η εν λόγω ακαδημία θα βοηθούσε στην ενίσχυση των 
ικανοτήτων των εμπειρογνωμόνων σε όλα τα θεσμικά όργανα, τις οικονομίες και τις κυβερνήσεις, προκειμένου 
να βελτιωθούν οι προσπάθειές τους όσον αφορά στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Στο περιθώριο της 
συνόδου, ο κ. Mancevski συναντήθηκε με την Επίτροπο της ΕΕ για την ψηφιακή οικονομία και την κοινωνία κα 
Mariya Gabriel, η οποία εξέφρασε την υποστήριξή της στην ιδέα της δημιουργίας μιας τέτοιας περιφερειακής 
ακαδημίας. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου οι συνομιλητές, μεταξύ άλλων, συζήτησαν το ενδεχόμενο 
δημιουργίας ενός «Ψηφιακού Συνασπισμού». Στην ομιλία του ο κ. Mancevski ανέφερε ότι η ψηφιοποίηση, 
ειδικά η τεχνολογία 5G, θα αλλάξει την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής των πολιτών, ίσως περισσότερο 
από ότι ο ηλεκτρισμός, και ως εκ τούτου, τα κράτη θα πρέπει να προσφέρουν πλήρη κάλυψη με ευρυζωνικό 
Διαδίκτυο. Όσον αφορά στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ο Υπουργός κ. Mancevski δήλωσε ότι έχει ήδη 
συνταχθεί ένα πρότυπο αξιολόγησης και μια ομάδα εργασίας που έχει αναλάβει την προετοιμασία στρατηγικής 
και σχεδίου δράσης, που συμπεριλαμβάνουν όλες τις οδηγίες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ για την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο. Η πΓΔΜ, δήλωσε, ότι σύντομα θα υιοθετήσει μια νέα στρατηγική ευρυζωνικής σύνδεσης και ότι 
η στρατηγική για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο θα συζητηθεί κατά την Διάσκεψη Κορυφής του Λονδίνου, 
ενώ θα ακολουθήσει μια νέα μακροχρόνια στρατηγική στον τομέα ΙΤ τον Οκτώβριο τ.ε. Επισήμανε ότι 
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σχεδιάζεται η δημιουργία άσπρων ζωνών (ήτοι ζώνες ελεύθερες ακτινοβολίας/radiation free zones ή ζώνες 
χαμηλής ακτινοβολίας) και εξέφρασε την ετοιμότητα για επενδύσεις σε υποδομές οπτικών ινών με χρήματα από 
τον κρατικό προϋπολογισμό της πΓΔΜ, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι θα υπάρχει στήριξη με 
κεφάλαια και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκτός από την ασφάλεια του Κυβερνοχώρου, άλλο παράλληλο, 
ζήτημα που απασχολεί την κοινωνία των πολιτών σε πολλές χώρες είναι η ασφάλεια ως προς τα επίπεδα 
ακτινοβολίας  που δημιουργεί η χρήση ράδιο πομπών, κεραιών, πύργων μετάδοσης και γενικότερα οι 
υποδομές των τηλεπικοινωνιών. Στο περιθώριο της δεξίωσης της εθνικής επετείου της εδώ Πρεσβείας των 
ΗΠΑ, σε συνομιλία μου με στέλεχος της Αμερικανικής Πρεσβείας, αρμόδιο για τα θέματα ασφάλειας 
ακτινοβολίας, σχολίασε ότι η πΓΔΜ βρίσκεται σε αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο ως προς την ασφάλεια 
ακτινοβολίας και ότι το θεσμικό της πλαίσιο ακολουθεί, σε μεγάλο βαθμό, τα παγκόσμια και ευρωπαϊκά 
πρότυπα. Επίσης, ο ίδιος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ ετοιμάζουν Μνημονίου Συνεργασίας με την πΓΔΜ για θέματα 
ασφάλειας ακτινοβολίας, το οποίο πρόκειται να υπογραφεί μέχρι το Σεπτέμβριο τ.ε.   
 
-Συζητήσεις για μείωση των τελών περιαγωγής μεταξύ Ελλάδος - πΓΔΜ  
Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, κ. Νίκος Παππάς και ο 
Υπουργός Κοινωνίας της Πληροφορίας και Διοίκησης της πΓΔΜ κ. Mancevski συναντήθηκαν στη Σόφια στις 
26 Ιουνίου τ.ε. στο πλαίσιο της «Ψηφιακής Συνέλευσης 2018» και συμφωνήσαν να συναντηθούν εκ νέου στα 
Σκόπια, τον επόμενο μήνα, μαζί με τους τηλεπικοινωνιακούς φορείς της πΓΔΜ και της Ελλάδας για να 
συζητήσουν την εξεύρεση λύσεων και τον καθορισμό του χρονικού πλαισίου για την έναρξη διαδικασία 
μείωσης των τιμών περιαγωγής μεταξύ Ελλάδας και πΓΔΜ. Ο Υπουργός Κοινωνίας της Πληροφορίας και 
Διοίκησης της πΓΔΜ κ. Mancevski ενημέρωσε τον Έλληνα ομόλογό του για το μνημόνιο συνεργασίας και τις 
προγραμματισμένες δραστηριότητες για τη μείωση των τιμών περιαγωγής με τη Βουλγαρία ως μοντέλο που θα 
μπορούσε να εφαρμοστεί και με την Ελλάδα. Ο Υπουργός κ. Παππάς υπογράμμισε ότι αυτό θα είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό για τους πολίτες, έχοντας κατά νου τον μεγάλο αριθμό των εκατέρωθεν μετακινήσεων των πολιτών. 
Στη συνάντηση στα Σκόπια στα τέλη Ιουλίου τ.ε., θα κατατεθεί και η εμπειρία της Ελλάδας στην ψηφιοποίηση 
της διοίκησής της και της γεωργίας. 
 
-Υποψηφιότητες για τη θέση του Δ/ντή του νέου Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών 
Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, 14 υποψήφιοι υπέβαλαν αίτηση για την θέση του Διευθυντή του νέου 
Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών -Operational Technical Agency (OTA)-. Μεταξύ των υποψηφίων είναι ο κ. Gjorgji 
Lazarevski, πρώην υπάλληλος της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Πληροφοριών που συμμετείχε στην αποκάλυψη 
της υποκλοπής τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. Για τη θέση αιτήθηκε, επίσης, ο καθηγητής ασφαλείας κ. Stefan 
Budzakovski και δύο άλλα πρόσωπα απόφοιτοι της Σχολή Ασφάλειας και Προστασίας. Ανάμεσα στους 
υποψήφιους είναι τρία άτομα που αποφοίτησαν από τη Στρατιωτική Ακαδημία. Μεταξύ αυτών είναι οι κ.κ. 
Dimitar Bogatinov - ειδικός στον τομέα του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και ο συνταγματάρχης Dragan 
Kovachki, ο οποίος προηγουμένως ήταν επικεφαλής της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Ο διορισμός 
του Διευθυντή του ΟΤΑ θα γίνει από το Κοινοβούλιο και απαιτούνται τα 2/3 της πλειοψηφίας των βουλευτών. 
Σύμφωνα με τον οικείο νόμο, ο οργανισμός θα πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί μέχρι τον Νοέμβριο του 2018. 
 

1.11 Άλλες ειδήσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος 

-236 αιτήσεις χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στην πρώτη δημόσια πρόσκληση του Ταμείου 
Καινοτομίας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης 
236 αιτήσεις από μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) για επενδυτικά σχέδια υποβλήθηκαν στην πρώτη δημόσια 
πρόσκληση για συγχρηματοδοτούμενες επιδοτήσεις που ανακοινώθηκαν από το Ταμείο για τις Καινοτομίες και 
την Τεχνολογική Ανάπτυξη, η οποία διήρκεσε από τις 27 Απριλίου έως τις 11 Ιουνίου τ.ε.. Σύμφωνα με τους 
επιχειρηματικούς τομείς, τα περισσότερα επενδυτικά έργα προέρχονται από το χώρο της πληροφορικής (30%), 
ακολουθούμενη από την ενέργεια, την τεχνολογία, την τεχνολογία και τη μηχανική, το εμπόριο και τις 
κατασκευές. Ανά περιφέρειες, πάνω από το ήμισυ των αιτήσεων (περίπου 60%) είναι από εταιρείες που 
εδρεύουν στα Σκόπια και οι υπόλοιπες από άλλες κατοικημένες περιοχές της πΓΔΜ. Ο Αναπληρωτής 
Πρωθυπουργός για οικονομικά θέματα κ. Koco Angjusev και ο Διευθυντής του Διευθυντή του Ταμείου 
Καινοτομίας και Ανάπτυξης Τεχνολογίας κ. Jovan Despotovski σε πρόσφατη την ενημέρωση Τύπου 
παρουσίασαν τα αρχικά στοιχεία και τόνισαν ότι ο αριθμός των αιτήσεων υπερέβη τις πιο αισιόδοξες 
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προσδοκίες τους και ότι θα κάνουν ότι είναι δυνατόν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις όσο το δυνατόν 
περισσότερων αιτούντων. Η συνολική επένδυση των επιχειρήσεων που έκαναν αίτηση ανέρχεται σε 52 εκατ. 
ευρώ, εκ των οποίων 33 εκατ. ευρώ προέρχονται από το Ταμείο (63%) και 19 εκατ. ευρώ (37%) από ίδια 
κεφάλαια. Οι συμβάσεις με τις αιτήσεις που έγιναν αποδεκτές θα υπογραφούν έως τα μέσα Ιουλίου τ.ε., αφού 
ολοκληρωθεί η φάση αξιολόγησης και η προεπιλογή των 200 εμπειρογνωμόνων. Μια ανεξάρτητη και 
επαγγελματική επιτροπή αποτελούμενη από ξένους εμπειρογνώμονες θα διεξάγει τη δεύτερη φάση επιλογής. 
Νέα δημόσια πρόσκληση για συγχρηματοδοτούμενες επιδοτήσεις από το Ταμείο για τις Καινοτομίες και την 
Τεχνολογική Ανάπτυξη πρόκειται να ανακοινωθεί το φθινόπωρο τ.ε.. 
 
-Μέσος μηνιαίος ακαθάριστος μισθός που καταβάλλεται ανά εργαζόμενο Απρίλιος 2018 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης του μέσου μηνιαίου ακαθάριστου 
μισθού που καταβλήθηκε ανά εργαζόμενο τον Απρίλιο 2018, σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2017, ήταν 105,5. Η 
αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση του μέσου μηνιαίου ακαθάριστου μισθού που καταβλήθηκε ανά 
εργαζόμενο στους εξής τομείς: Ορυχεία και λατομεία (32,1%), Βιομηχανία (13,1%) και Δραστηριότητες 
υπηρεσιών διαμονής και εστίασης (11,3%). Η αύξηση του μέσου μηνιαίου ακαθάριστου μισθού που 
καταβλήθηκε ανά εργαζόμενο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα καταγράφηκε στους τομείς: Ορυχεία και 
λατομεία (13,3%), Δραστηριότητες διοίκησης και υποστήριξης (4,1%) και Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, 
επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών (3,5%). Ο μέσος μηνιαίος ακαθάριστος μισθός που 
καταβλήθηκε ανά εργαζόμενο τον Απρίλιο 2018 ήταν 35.117 δηνάρια (€ 571 περίπου). 
 
-Μέσος μηνιαίος καθαρός μισθός που καταβλήθηκε ανά εργαζόμενο, Απρίλιος 2018 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης του μέσου μηνιαίου καθαρού μισθού 
που καταβλήθηκε ανά εργαζόμενο τον Απρίλιο 2018, σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2017, ήταν 105,6. Η αύξηση 
αυτή οφείλεται στην αύξηση του μέσου μηνιαίου καθαρού μισθού που καταβλήθηκε ανά εργαζόμενο στους εξής 
τομείς: Ορυχεία και λατομεία (32,2%), Βιομηχανία (13,0%) και Δραστηριότητες διαμονής και εστίασης (11,4%). 
Αύξηση του μέσου μηνιαίου καθαρού μισθού ανά εργαζόμενο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα 
καταγράφηκε στους τομείς: Ορυχεία και λατομεία (14,0%), Δραστηριότητες υπηρεσιών διοίκησης και 
υποστήριξης (4,0%) και Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών 
(3,7%). Ο  μέσος μηνιαίος καθαρός μισθός που καταβλήθηκε ανά εργαζόμενο τον Απρίλιο του 2018 ήταν 
23.942 δηνάρια (€ 390 περίπου). 
 

 

2. Οικονομικές ειδήσεις 
 

-78,7% του ΑΕΠ το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος της πΓΔΜ το α’ τρίμηνο 2018 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της εδώ Κεντρικής Τράπεζας, το εξωτερικό χρέος της χώρας κατά το α΄ τρίμηνο τ.ε 
αυξήθηκε απότομα, φθάνοντας σε επίπεδα ρεκόρ. Συγκεκριμένα, το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος της πΓΔΜ, 
αυξήθηκε, μέσα σε ένα τρίμηνο, κατά σχεδόν 900 εκατ. ευρώ και ανήλθε σε 8,3 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι, το 
δ’ τρίμηνο του 2017, το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος της χώρας ήταν 7,4 δισ. ευρώ, ενώ  το αντίστοιχο τρίμηνο 
του προηγούμενου έτους ήταν 7,2 δισ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα, το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος της χώρας 
αποτελεί πλέον στο 78,7% του ΑΕΠ, από το 73,55% το δ’ τρίμηνο του 2017 και το 76,65% το αντίστοιχο 
τρίμηνο του προηγούμενου έτους (το υψηλότερο ποσοστό από το 2004). Η απότομη αύξηση του ακαθάριστου 
εξωτερικού χρέους οφείλεται στην αύξηση τόσο του δημοσίου, όσο και του ιδιωτικού χρέους. Ειδικώτερα, το 
δημόσιο χρέος κατά την εξεταζόμενη περίοδο έφτασε τα 4.052,95 εκατ. ευρώ από 3.461,70 εκατ. ευρώ το δ’ 
τρίμηνο του 2017 και αποτελεί το 38,46% του ΑΕΠ, από το 34,39% που ήταν το δ΄ τρίμηνο του 2017. Από την 
άλλη πλευρά το ιδιωτικό χρέος, το α’ τρίμηνο τ.ε., έφτασε τα 4.245 εκατ. ευρώ από 3.941,67 εκατ. ευρώ το δ’ 
τρίμηνο του 2017 και αποτελεί το 40,28% του ΑΕΠ από το 38,71% το δ’ τρίμηνο του 2017. Φαίνεται ότι υπάρχει 
προβληματισμός, εκ μέρους των οικονομικών αναλυτών, για το ρυθμό αύξησης του δημόσιου χρέους σε σχέση 
με τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ, δεδομένου ότι, το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ χρησιμοποιείται από 
τους επενδυτές για να μετρήσει την ικανότητα της χώρας να πραγματοποιεί μελλοντικές πληρωμές για το χρέος 
της, επηρεάζοντας έτσι το κόστος δανεισμού της χώρας και τις αποδόσεις κρατικών ομολόγων.  
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-Διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 
Η πΓΔΜ σημείωσε έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών ύψους 157,9 εκατ. ευρώ (184 εκατ. δολάρια) το α’ 
τρίμηνο του 2018, σε σύγκριση με έλλειμμα 145,2 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2017, σύμφωνα με τα 
στοιχεία που δημοσίευσε η Κεντρική Τράπεζα (NBRM). Το κενό του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 
διευρύνθηκε κυρίως λόγω του αυξημένου εμπορικού ελλείμματος. 
 
 

3. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις 
-ΜΑΤΤΟ: Προτροπή για αύξηση των τουρκικών επενδύσεων στην πΓΔΜ 
Το Εμπορικό Επιμελητήριο πΓΔΜ-Τουρκίας (ΜΑΤΤΟ) διοργάνωσε στα Σκόπια εκδήλωση επιχειρηματικού 
ενδιαφέροντος με σκοπό την προσέλκυση τουρκικών επενδύσεων στην πΓΔΜ και με τη συμμετοχή 
οικονομικών δημοσιογράφων των πιο διάσημων τουρκικών μέσων ενημέρωσης. Στην εκδήλωση προβλήθηκαν 
οι λόγοι που καθιστούν ελκυστική την εν λόγω αγορά για τις τουρκικές επενδύσεις. Αναφέρθηκαν, μεταξύ 
άλλων, η κεντρική γεωγραφική θέση της χώρας στα Βαλκάνια που την καθιστά πύλη προς την ευρωπαϊκή 
αγορά 500 εκατ. καταναλωτών και η προοπτική μελλοντικής ένταξης στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ, στοιχείο ιδιαίτερα 
σημαντικό για την ασφάλεια των επενδύσεων. Ο πρόεδρος του MATTO, κ. Ajdovan Ademoski, επεσήμανε ότι 
οι πολιτικοί θα πρέπει να εξασφαλίσουν άριστες σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών σε όλα σχεδόν τα επίπεδα, 
ώστε να υπάρχει εκχύλιση αποτελεσμάτων και στον οικονομικό τομέα. Απώτερος στόχος, σύμφωνα με τον κ. 
Ademoski, είναι να οδηγηθούν οι σημερινές εμπορικές συναλλαγές που φτάνουν μόλις τα 400 εκατ. δολάρια 
στο ένα δισ. δολάρια. Από πλευράς του ο Υπουργός Επενδύσεων κ. Adnan Kahil σημείωσε ότι η χώρα 
προσφέρει εξαιρετικές ευκαιρίες για επενδύσεις, κυρίως στις ελεύθερες ζώνες όπου ο εταιρικός και 
προσωπικός φόρος εισοδήματος, καθώς και ο φόρος επί του εξοπλισμού και ο ΦΠΑ είναι μηδενικοί. Επίσης, 
υπογράμμισε ότι λόγω αυτών των συνθηκών, η παραγωγή στην πΓΔΜ είναι 30% φθηνότερη σε σύγκριση με 
άλλες χώρες. Αναφέρθηκε επίσης ότι, από τις 11 εταιρείες στις ελεύθερες οικονομικές ζώνες, οι πέντε είναι 
Τουρκικές και στο σύνολο των ξένων επενδύσεων στην πΓΔΜ, τα 1,8 δισ. δολάρια προέρχονται από την 
Τουρκία. 
 
-Σχέσεις πΓΔΜ-Κίνας / 7η Σύνοδος Κορυφής αρχηγών κρατών 16+1 (Σόφια, 7-8.7.2018) 
Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, στο περιθώριο της 7ης Συνόδου Κορυφής των χωρών της 
Νοτιοανατολικής Μεσογείου με την Κίνα, η οποία διεξήχθη στη Σόφια (7-8 Ιουλίου τ.ε.), ο Πρωθυπουργός της 
πΓΔΜ κ. Zaev συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, κ. Li Keqiang. Ο κ. Zaev 
δήλωσε ότι η πΓΔΜ επιθυμεί να συνεργαστεί με την Κίνα για έργα που θα προωθήσουν τις υποδομές και την 
οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Τόνισε επίσης τη σημαντική υποστήριξη της κινεζικής κυβέρνησης στις 
προσπάθειες επιτάχυνσης της κατασκευής των αυτοκινητοδρόμων Kicevo-Ohrid και Miladinovci-Stip. 
 
 

4. Ευρωπαϊκή προοπτική 
-ΕΕ: Μελέτη για βελτίωση σχεδιασμού & αποτελεσματικότητας των επιδοτήσεων στη γεωργία  
Απλοποίηση των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων για επιδοτήσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
καταβάλλονται εγκαίρως, παρέχοντας μεγαλύτερη στήριξη στους αγρότες της πΓΔΜ με εκτάσεις μικρότερες 
από ένα εκτάριο (ποσοστό που υπερβαίνει το 50% των αγροτών στη χώρα) και ενθαρρύνοντας την παραγωγή 
σύμφωνα με την αγορά, είναι οι βασικές συστάσεις της ανάλυσης σχετικά με τις επιπτώσεις των επιδοτήσεων 
στη γεωργία της πΓΔΜ, τις οποίες οι εμπειρογνώμονες της ΕΕ εργάζονταν τους τελευταίους μήνες. Σύμφωνα με 
την ανάλυση, οι επιδοτήσεις απέφεραν τα μεγαλύτερα αποτελέσματα στην κτηνοτροφία, σε εκμεταλλεύσεις 
που εκτρέφουν βοοειδή και παράγουν ζωοτροφές. Όσον αφορά στους άλλους τομείς, η χώρα πρέπει να 
εισαγάγει πρόσθετα και διαφορετικά μέτρα. Μόνο το 1% των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων με γη 
μικρότερη από ένα εκτάριο άρχισε να αναπτύσσεται. Σύμφωνα με τον κ. Salvatore Cafi, ειδικός της ΕΕ, η 
ανάλυση της ΕΕ επικεντρώθηκε στην ανίχνευση ορισμένων ελλείψεων και χαμένων ευκαιριών στο παρελθόν, 
αλλά και στις δυνατότητες εκσυγχρονισμού της γεωργίας της πΓΔΜ. Ένα μέρος της μελέτης ήταν να συμβάλλει 
στην ευθυγράμμιση των νόμων της πΓΔΜ με τη νομοθεσία της ΕΕ και να βρεθούν τρόποι για την εφαρμογή 
ευρωπαϊκών μοντέλων στην πΓΔΜ. Η τελική έκθεση θα υποβληθεί στο Υπουργείο Γεωργίας για να συμβάλει 
στη διευκόλυνση του σχεδιασμού των μελλοντικών πληρωμών. 
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-Χαμηλό ποσοστό επιχειρήσεων υποβάλλουν αίτηση για χρηματοδότηση από ΕΕ 
Σύμφωνα με στοιχεία του Οικονομικού Επιμελητηρίου της πΓΔΜ, το ποσοστό των εταιρειών που υποβάλλουν 
αίτηση για τη χρήση κονδυλίων από ευρωπαϊκούς πόρους είναι ακόμα πολύ περιορισμένο. Ωστόσο, οι ειδικοί 
επισημαίνουν ότι υπάρχει ανάγκη ποιοτικών έργων που είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη των 
εγχώριων επιχειρήσεων. 
 
 

5. Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος   
-Μείωση του ορίου πληρωμών σε μετρητά στα €2.000 από 7 Ιουλίου 2018 
Από τις 7 Ιουλίου τ.ε. απαγορεύεται η πληρωμή σε μετρητά για αγαθά και υπηρεσίες που κοστίζουν 
περισσότερα από 2.000 ευρώ σε ισοδύναμο δηναρίου, σύμφωνα με τις τελευταίες τροποποιήσεις του νόμου 
για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που δημοσιεύθηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της πΓΔΜ. Το προηγούμενο όριο πληρωμής μετρητών ήταν 15.000 ευρώ. Το 
επιτρεπόμενο ποσό για πληρωμές σε μετρητά θα μειωθεί περαιτέρω σε 1.000 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 
2019 και σε 500 ευρώ σε ισοδύναμο δηναρίου από την 1η Ιουνίου 2019. Η απαγόρευση ισχύει για τις 
πληρωμές τόσο από ιδιώτες όσο και από επιχειρήσεις. Η εφαρμογή αυτής της νομικής απαγόρευσης, η οποία 
θεσπίστηκε για την καταπολέμηση της άτυπης οικονομίας, θα εποπτεύεται από το Δημόσιο Γραφείο 
Εισοδήματος. 
 
-Δωρεάν  νοσοκομειακή περίθαλψη και αύξηση μισθών για το υγειονομικό προσωπικό  
Τα σχέδια της Κυβέρνησης για επιστροφή στην δωρεάν νοσοκομειακή περίθαλψη για όλους τους ασθενείς, 
στο πλαίσιο της δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης, δημιούργησε ανησυχίες ότι θα μπορούσε να ασκήσει 
μεγαλύτερη πίεση στο σύστημα. Η υγειονομική έρευνα της Healthgrouper, κάλεσε την κυβέρνηση της πΓΔΜ να 
επανεξετάσει το σχέδιό της να καταργήσει τα τέλη για νοσοκομειακή περίθαλψη από την έναρξη του επόμενου 
έτους, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα μπορούσε να έχει αρνητικές συνέπειες για το σύστημα δημόσιας υγείας. 
Η ΜΚΟ ισχυρίζεται ότι η διάλυση του συστήματος «συμμετοχής», στην οποία οι ασθενείς πληρώνουν σήμερα 
ένα κλάσμα του κόστους νοσηλείας με το υπόλοιπο να καταβάλλεται από το κράτος, θα αυξήσει τη ζήτηση και 
να «φράξει» το σύστημα, με αποτέλεσμα μεγάλες λίστες αναμονής. Σύμφωνα με την κα Jana Meloska Petrova 
από την Healthgrouper, η συμμετοχή των ασθενών στην δαπάνη νοσηλείας είναι ένας μηχανισμός που 
αποσκοπεί στον περιορισμό της υπερβολικής και συχνά περιττής νοσηλείας και χρησιμοποιείται σε ολόκληρο 
τον κόσμο, ακόμη και σε χώρες όπως η Γερμανία, η Ιαπωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και πρόσθεσε ότι η 
αυτό θα αναγκάσει περισσότερους ασθενείς να αναζητήσουν περίθαλψη σε δαπανηρά ιδιωτικά νοσοκομεία, 
τα οποία μπορεί να καταλήξουν να είναι τα μόνα που θα επωφεληθούν από την αλλαγή, υποστηρίζει η 
Healthgrouper. Σύμφωνα με τον ΠΘ κ. Zaev, υπολογίζεται ότι ο κρατικός προϋπολογισμός θα καλύπτει τα 7,6 
εκατ. ευρώ τα οποία καταβάλλουν οι ασθενείς κάθε χρόνο για νοσηλεία. Οι υγειονομικές αρχές επιμένουν ότι 
αυτό θα είναι ένα σημαντικό όφελος για τους ασθενείς, ειδικά για τους φτωχότερους πολίτες. Ο εδώ νόμος 
ορίζει ότι τα δημόσια νοσοκομεία δεν μπορούν να χρεώνουν περισσότερα από 100 ευρώ για νοσοκομειακή 
περίθαλψη στο πλαίσιο του συστήματος ή 65% του εθνικού ελάχιστου μηνιαίου μισθού. Ενώ κάποιοι 
χαιρέτισαν την αλλαγή, άλλοι το χαρακτήρισαν ως μια λαϊκιστική κίνηση. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας κ. 
Venko Filipce, το μέτρο είναι μέρος της πλατφόρμας του κυβερνώντος Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος σις 
γενικές εκλογές του 2016, μαζί με μια άλλη σχετική μεταρρύθμιση, η οποία θα προωθηθεί σύντομα, που 
προβλέπει την αύξηση των μισθών για τους ιατρούς και το προσωπικό στη δημόσια υγεία, προκειμένου να 
τους παροτρύνουν να μην εγκαταλείψουν τη χώρα για καλύτερες θέσεις στο εξωτερικό. 
 
Η Προϊσταμένη 
 
 
Παγώνα Λάρδα 
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