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ΘΕΜΑ: Έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας για τις χώρες της Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας – 
Προβλέψεις για σημαντική ύφεση της οικονομίας της Βόρειας Μακεδονίας  

 

Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη εαρινή  έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας για τις χώρες της 
Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας (Europe and Central Asia Economic Update Spring 2020), η οικονομία της 
Βόρειας Μακεδονίας θα περιέλθει σε ύφεση, με τον ρυθμό ανάπτυξης να εκτιμάται σε -0,4% το 2020, μετά την 
αύξηση 3,6% το 2019, εξ` αιτίας των επιπτώσεων από την πανδημία. Η πρόβλεψη αυτή μάλιστα, κατά την 
Παγκόσμια Τράπεζα, θεωρείται αισιόδοξη, καθώς λαμβάνει ως προϋπόθεση ότι η κρίση θα λήξει μέχρι τα 
τέλη Ιουνίου τ.έ. και η οικονομία θα επιστρέψει στην ομαλότητα. Αντιθέτως, η οικονομία ενδέχεται να 
καταλήξει σε βαθύτερη ύφεση, με αρνητική ανάπτυξη άνω του 2% εάν η κρίση παραταθεί πέραν του πρώτου 
εξαμήνου του 2020.  

Ειδικότερα, το 2020 αναμένεται επιβράδυνση της ιδιωτικής κατανάλωσης και μείωση των εξαγωγών 
και των επενδύσεων, λόγω των επιπτώσεων των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά και της 
γενικότερης ανησυχίας που προκαλεί η αβεβαιότητα ως προς την εξέλιξη της κατάστασης. Επιπλέον, 
σημειώνεται στην έκθεση ότι, η Κυβέρνηση θα αναγκασθεί να αυξήσει τις δαπάνες της σε μια προσπάθεια να 
τονώσει την οικονομία και να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της κρίσης, με αποτέλεσμα να αυξηθούν τα 
επίπεδα ελλείμματος και χρέους. Περαιτέρω, αναμένεται αύξηση της φτώχειας, καθώς οι επιχειρήσεις που 
συνέβαλαν περισσότερο στη μείωσή της στο παρελθόν (τουρισμός και μεταποίηση) έχουν ήδη υποστεί 
σημαντικές ζημίες. 
 

Η οικονομία της Βόρειας Μακεδονίας αναμένεται να ανακάμψει το 2021, με τον ρυθμό ανάπτυξης να 
φθάνει το 3,7% και 3,6% το 2022, όσο αυξάνεται η ιδιωτική κατανάλωση και αποκαθίστανται οι επενδυτικές 
ροές. Επίσης, το ποσοστό της φτώχειας ενδέχεται να πέσει στο 15,6% μέχρι το 2022, δεδομένης της 
αναμενόμενης αύξησης των πραγματικών μισθών και της βελτίωσης της αγοράς εργασίας. Στην επιτάχυνση 
της ανάκαμψης το 2021, αναμένεται να συμβάλουν η πρόσφατη ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ και η έναρξη 
των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ. 

Τα οικονομικά και κοινωνικά μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων της κρίσης, επισημαίνεται 
στην έκθεση, θα επηρεάσουν σημαντικά την οικονομία, κυρίως εάν η επιδημία και τα περιοριστικά μέτρα 
επιμείνουν πέραν του δεύτερου τριμήνου του έτους, με άμεσες επιπτώσεις στη διαμόρφωση της ζήτησης-
προσφοράς, στα επίπεδα της απασχόλησης και εν γένει στην αγορά εργασίας, καθώς και στη δημοσιονομική 
σταθερότητα.  

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, για να ανακάμψει η χώρα από την ύφεση το 2020 και να 
διασφαλιστεί η επιτάχυνση βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, θα χρειαστούν περισσότερες δημοσιονομικές 
μεταρρυθμίσεις, όπως στη φορολογική πολιτική, στη διακυβέρνηση, στη διαχείριση των δημόσιων 
οικονομικών και στην ενίσχυση του ανταγωνισμού.  

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Muller, Αντιπροέδρου της Παγκόσμιας Τράπεζας για την Ευρώπη 
και την Κεντρική Ασία, τα μέτρα πολιτικής που δίνουν προτεραιότητα στις επενδύσεις στα συστήματα 
υγειονομικής περίθαλψης και παρέχουν δίχτυ ασφαλείας για τους πολίτες, ιδίως τους πιο ευάλωτους, είναι 
κρίσιμα για τον μετριασμό των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στην Ευρώπη και την Κεντρική Ασία. 
Οι χώρες της περιοχής μπορούν να συμβάλουν στη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και 
εμπιστοσύνης, καθώς και της οικονομικής δραστηριότητας, υποστηρίζοντας τον ιδιωτικό τομέα με 
προσωρινές επιχειρηματικές πιστώσεις, φορολογικές περικοπές ή αναβολές φορολογικών πληρωμών. Οι 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που επηρεάζονται κυρίως, θα μπορούσαν να επωφεληθούν σημαντικά από 
στοχευμένες κρατικές επιδοτήσεις. Προς ενίσχυση των αναπτυσσόμενων χωρών, προκειμένου να 



αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις από την πανδημία, ήτοι βελτίωση του τομέα της δημόσιας υγείας και 
υποστήριξη του ιδιωτικού τομέα να συνεχίσει να λειτουργεί και να διατηρεί τις θέσεις εργασίας, η Παγκόσμια 
Τράπεζα προγραμματίζει τη διάθεση έως και 160 δισ. δολ. τους επόμενους 15 μήνες. 

Ειδικότερα για τη Βόρεια Μακεδονία, η Παγκόσμια Τράπεζα ολοκληρώνει ένα πρόγραμμα δράσεων, 
περιλαμβανομένου ενός νέου σχεδίου ταχείας αντιμετώπισης των προτεραιοτήτων του τομέα της υγείας και 
προστασίας των εισοδημάτων των νοικοκυριών, καθώς και την αναδιάρθρωση ήδη εγκεκριμένων έργων για 
την κινητοποίηση κεφαλαίων για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τα προγράμματα αυτά 
αναμένεται να ανέλθουν συνολικά σε περίπου 140 εκατ. ευρώ. 

Σημειώνεται, τέλος, ότι οι προβλέψεις για τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 
υπόκεινται σε αβεβαιότητα, καθώς τα διάφορα σενάρια δείχνουν ότι η οικονομική ανάπτυξη στις χώρες των 
Δυτικών Βαλκανίων θα περιέλθει σε ύφεση το 2020, μεταξύ -0,4% και -2,8%, πριν ανακάμψει το 2021, καθώς 
εισάγονται μέτρα πολιτικής, οι παγκόσμιες τιμές των βασικών εμπορευμάτων ανακάμπτουν σταδιακά και το 
εμπόριο ενισχύεται. 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στον ακόλουθο σύνδεσμο:  
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33476/9781464815645.pdf 
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