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ΘΕΜΑ: Τρίτο πακέτο μέτρων για την οικονομία της Βόρειας Μακεδονίας, στο πλαίσιο αντιμετώπισης
των επιπτώσεων από την πανδημία COVID-19
Στις 17 Μαΐου τρέχοντος, η Κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας παρουσίασε το τρίτο πακέτο
οικονομικών μέτρων ύψους 355 εκατ. ευρώ, με στόχο την ανάκαμψη της εγχώριας οικονομίας, και κυρίως την
τόνωση της κατανάλωσης και της βιομηχανίας, μετά το πλήγμα από το ξέσπασμα της πανδημίας του
κορωνοϊού. Το ύψος των μέτρων εκτιμάται στο 5,5% του ΑΕΠ, απευθύνεται σε 730.000 δικαιούχους και
αποτελεί άμεση στήριξη από το κράτος προς τους πολίτες και την οικονομία, σύμφωνα με τις δηλώσεις του
Πρωθυπουργού, κ. Oliver Spasovski, στη σχετική συνέντευξη Τύπου.
Tα μέτρα υιοθετήθηκαν σε συνεννόηση με τους ειδικούς, μέλη των εμπορικών επιμελητηρίων και των
συνδικαλιστικών οργανώσεων, και αναμένεται να ωφελήσουν όλες τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, τους
ανέργους, τους εργαζομένους στον τομέα της υγείας και άλλες κατηγορίες πολιτών.
Ειδικότερα, το νέο πακέτο προβλέπει 16 εκατ. ευρώ για κάρτες αγορών ύψους 9.000 δηναρίων (150
ευρώ) για την αγορά εγχώριων προϊόντων από περίπου 100.000 πολίτες. Όλοι οι άνεργοι ή όσοι έχουν
μηνιαίο εισόδημα έως 15.000 δηνάρια (243,7 ευρώ), ή οι δικαιούχοι της ελάχιστης εγγυημένης στήριξης, θα
λάβουν την κάρτα. Επίσης, 100.000 περίπου πολίτες θα λάβουν κουπόνια εσωτερικού τουρισμού ύψους
6.000 δηναρίων (100 ευρώ) και κάρτα πληρωμών για το σπίτι αξίας 3.000 δηναρίων (50 ευρώ). Το μέτρο
αυτό αφορά σε όλους τους εργαζόμενους με καθαρές μηνιαίες μισθολογικές αποδοχές μικρότερες από 15.000
δηνάρια (243,7 ευρώ) και χωρίς άλλη πηγή εισοδήματος.
Περαιτέρω, προβλέπεται οικονομική βοήθεια ύψους 12 εκατ. ευρώ για 100.000 νέους, οι οποίοι θα
λάβουν 6.000 δηνάρια (100 ευρώ) για την κάλυψη των πανεπιστημιακών διδάκτρων, καθώς και της στέγασης
σε εστίες. Κουπόνια αξίας 30.000 δηναρίων (500 ευρώ) θα διατεθούν για τη συγχρηματοδότηση δεξιοτήτων
και την απόκτηση ειδικών γνώσεων τεχνολογίας της πληροφορίας.
Έτερο μέτρο αφορά στην απαλλαγή των τιμών από το ΦΠΑ στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, για
όλους τους πολίτες, με στόχο την τόνωση της κατανάλωσης και την αύξηση των εσόδων. Στο ίδιο πνεύμα, θα
δοθούν χρηματικές αποζημιώσεις σε όσους έχασαν τις θέσεις εργασίας τους από 11 Μαρτίου έως 30
Απριλίου.
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να αιτηθούν δάνεια μηδενικού επιτοκίου που διατίθενται
μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας της Βόρειας Μακεδονίας. Η πιστωτική γραμμή ύψους 31 εκατ. ευρώ
αποσκοπεί στη στήριξη των γυναικών, των νέων και στην ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων, παρέχοντας
επιχορηγήσεις (μη επιστρεπτέα κεφάλαια) σε επιχειρήσεις που ανήκουν σε γυναίκες ή απασχολούν νέους
και είναι προσανατολισμένες στις εξαγωγές ή εφαρμόζουν καινοτομία και ψηφιοποίηση. Σύμφωνα πάντα με
τις δηλώσεις του Π/Θ της χώρας, 125 εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε επιχειρήσεις προσανατολισμένες στις
εξαγωγές, καθώς και ως εγγύηση για τη διασφάλιση των τελωνειακών οφειλών, ενώ 25 εκατ. ευρώ θα
διατεθούν στον ιδιωτικό τομέα για νέες αγορές, ανταγωνιστικότητα και εκσυγχρονισμό.
Το ποσό του 1 εκατ. ευρώ θα διατεθεί στις επιχειρήσεις κλωστοϋφαντουργίας για τη δημιουργία
ψηφιακής πλατφόρμας για νέες αγορές, ενώ ποσό ύψους 1,6 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για καινοτόμα προϊόντα
και για τη μετατροπή του εθνογραφικού χωριού στο Nerezi σε κοινότητα καινοτομίας της Βόρειας Μακεδονίας
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(Startup village). Οι εκδηλώσεις και τα συνέδρια θα συγχρηματοδοτούνται κατά 50% ή έως 30.000 δηνάρια
(500 ευρώ) από κονδύλι ύψους 245.000 ευρώ.
Τέλος, ο κ. Spasovski ανακοίνωσε την οικονομική στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων του αγροτικού
τομέα με 5 εκατ. ευρώ, μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας. Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας στην Κλινική
Λοιμωδών Νοσημάτων, στο Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας, στα Κέντρα Δημόσιας Υγείας και τα μέλη των
ομάδων διάσωσης θα λάβουν ως επιβράβευση 20% επί του βασικού μισθού για 2 μήνες.
Σημειώνεται ότι, το πρώτο και το δεύτερο πακέτο οικονομικών μέτρων κυμάνθηκαν από 200 έως 250
εκατ. ευρώ, ήτοι 2% του ΑΕΠ.
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