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1. Επιχειρηματική δραστηριότητα 

1.1 Ενέργεια και Ορυκτά 
-Υπεγράφη η Συμφωνία για τον αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας (9.7.2021) 
O εγχώριος τύπος κατέγραψε την πρόσφατη υπογραφή της Συμφωνίας του διασυνδετήριου αγωγού φυσικού 
αερίου μεταξύ Ελλάδας - Βόρειας Μακεδονία, που υπεγράφη από τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος, 
κ. Κώστας Σκρέκας, και τον Υπουργό Οικονομικών κ. Kreshnik Bekteshi. Η Συμφωνία αφορά αγωγό, 
συνολικού μήκους 123 χιλιόμετρων, ο οποίος θα συνδέει το ελληνικό σύστημα στη Νέα Μεσημβρία με το 
σύστημα της Βόρειας Μακεδονίας στο Νεγκότινο, και θα έχει μεταφορική ικανότητα 1,5 δισ. κυβικών 
μέτρων/έτος, με δυνατότητα διπλασιασμού, ενώ το ύψος της επένδυσης αναμένεται να φθάσει σε 110 εκατ. 
ευρώ. Η τελική επενδυτική απόφαση για την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου αναμένεται να ληφθεί ως 
το τέλος του έτους ή στις αρχές του 2022. Θα προηγηθεί η διεξαγωγή market test για την πιστοποίηση της 
εμπορικότητας του έργου, ενώ η έναρξη κατασκευής τοποθετείται στις αρχές του 2022. Για το έργο έχει ήδη 
υπογραφεί Μνημόνιο Συνεργασίας ανάμεσα στον ΔΕΣΦΑ και την κρατική Eταιρεία Aξιοποίησης Eνεργειακών 
Πόρων της Βόρειας Μακεδονίας (NER) τον Οκτώβριο του 2016. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, τα 3 δισ. κυβικά μέτρα 
δυναμικότητας του αγωγού, υπερκαλύπτουν τη σημερινή συνολική ζήτηση της Βόρειας Μακεδονίας καθώς και 
της Σερβίας. Η διακυβερνητική συμφωνία υπεγράφη την Παρασκευή 9.7.2021, στο περιθώριο του συνεδρίου 
του Economist, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα και παραβρέθηκαν ο Πρωθυπουργός της Βόρειας 
Μακεδονίας κ. Zoran Zaev, ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, κ. Τζέφρι Πάιατ και η Διευθύνουσα Σύμβουλος 
του ΔΕΣΦΑ κα Maria Rita Galli. Ο ΔΕΣΦΑ προσβλέπει σε χρηματοδότηση του έργου και από ευρωπαϊκές 
πηγές, παρά την απόφαση της ΕΕ να σταματήσει τη χρηματοδότηση έργων που σχετίζονται με ορυκτά 
καύσιμα. Για το σκοπό αυτό γίνονται προσπάθειες από τους Διαχειριστές της Νότιας Ευρώπη προκειμένου να 
υπάρξει μεταβατική περίοδος χρηματοδότησης ως το 2030. 
 
-Αυξάνονται οι τιμές των καυσίμων, κατά μισό δηνάριο, με απόφαση της ERC 
Η Επιτροπή Ρυθμιστικής Ενέργειας (ERC), στις 12.7.2021, αποφάσισε να αυξήσει τις τιμές της βενζίνης κατά 
0,5 δηνάριο ή 0,28% σε σύγκριση με τις τιμές που είχαν οριστεί πριν από μια εβδομάδα. Συγκεκριμένα, οι νέες 
τιμές διαμορφώνονται ως εξής: 72 δηνάρια ανά λίτρο το Eurosuper BS-95, 74 δηνάρια ανά λίτρο το Eurosuper 
BS-98, 63 δηνάρια ανά λίτρο το Eurodiesel και 37,7 δηνάρια ανά χιλιόγραμμο μαζουτ 
 
-Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ FEEIT και MEMO 
Η Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Πληροφορικής (FEEIT) του Πανεπιστημίου Κυρίλλου και Μεθόδιου 
υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με τον Εθνικό Διαχειριστή Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔτΒΜ (MEMO). 
Το Μνημόνιο προβλέπει συνεργασία σε αναπτυξιακά-ερευνητικά έργα, δραστηριότητες διαβούλευσης, 
ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών κ.λπ. Η συνεργασία αυτού του τύπου είναι win-win, γιατί εξασφαλίζει καλές 
θέσεις εργασίας για νέους επαγγελματίες και επιλύει το πρόβλημα με την έλλειψη ειδικευμένων εργαζομένων 
για τον επιχειρηματικό τομέα. 

1.2 Κατασκευών, δομικών υλικών και Real Estate 

-Συνεχίζει η Κυβερνητική χρηματοδότηση των Δήμων για τη δημιουργία έργων υποδομής 
Η κυβερνητική χρηματοδότηση των Δήμων δεν σταματά παρά την κακή διαχείριση των Δήμων όσον αφορά στη 
δαπάνη των χρημάτων τους. Πρόσφατα, στις 10.7.2021 οι Δήμοι πληρώθηκαν 17,5 εκατ. ευρώ από το σύνολο 
των 50 εκατ. ευρώ, τα οποία προορίζονταν αρχικά για την TAV, με σκοπό την κατασκευή αεροδρομίου cargo 
στο Stip, σχέδιο για το οποίο αργότερα άλλαξε γνώμη. Τα χρήματα θα δαπανηθούν για έργα υποδομής προς 
όφελος του τοπικού πληθυσμού. Αν και σε ένα μόνο έτος, οι Δήμοι συγκέντρωσαν απώλειες σχεδόν 10 εκατ. 
ευρώ, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Fatmir Bytyqi πιστεύει ότι η κυβερνητική υποστήριξη προς τις τοπικές 
κυβερνήσεις πρέπει να συνεχιστεί. Οι μεγαλύτεροι οφειλέτες είναι οι Δήμοι Tetovo, Αχρίδα (Ohrid), Karpos, 
Gostivar, Delcevo και Struga. Προκειμένου να τους βοηθήσει να μειώσουν τα χρέη τους, πριν από τρία χρόνια, 
η Κυβέρνηση τους πλήρωσε 50 εκατ. ευρώ από τον εθνικό προϋπολογισμό. Επιπλέον, πληρώθηκαν 70 εκατ. 
ευρώ από το δάνειο που έλαβε η χώρα από την Παγκόσμια Τράπεζα για την επισκευή τοπικών οδών και 
δρόμων. Πρόσφατα, επίσης, διαγράφηκαν οι τόκοι από χρέη των Δήμων, ύψους επιπλέον 50 εκατ. ευρώ, κατά 
τη διάρκεια των τοπικών εκλογών. 
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-Bocvarski: Ο νέος νόμος νομιμοποίησης κτιρίων δεν προστατεύει παράνομα κτίρια σε 
προστατευόμενες περιοχές  
Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Blagoj Bocvarski δήλωσε τη Δευτέρα, 12.7.2021 ότι η 
Κυβέρνηση οριστικοποιεί το σχέδιο νόμου για τη νομιμοποίηση των κτιρίων και θα το υποβάλει στο 
Κοινοβούλιο τις επόμενες ημέρες. Αυτός ο νόμος εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο πριν από λίγο καιρό, αλλά 
ασκήθηκε βέτο από τον Πρόεδρο κ. Stevo Pendarovski, αφού συνήχθη το συμπέρασμα ότι το νομοθετικό 
κείμενο μπορεί να παρέχει «κρυφή αμνηστία» για παράνομα κτίρια σε προστατευόμενες περιοχές. «Αυτή τη 
φορά, το νομοθετικό κείμενο θα καθορίσει με σαφήνεια ποια κτήρια μπορούν να νομιμοποιηθούν και αυτό δεν 
θα αφορά κτίρια κατασκευασμένα σε προστατευόμενες περιοχές ή εθνικά πάρκα. Έχουμε πραγματοποιήσει 
σημαντικές αλλαγές και σε άλλα τμήματα, και ελπίζουμε ότι αυτή τη φορά θα εγκριθεί και θα εφαρμοστεί 
σωστά. Δημιουργούμε και εγκρίνουμε αυτόν τον νόμο για να βοηθήσουμε περίπου 50.000 πολίτες, ώστε να 
μην μένουν χωρίς στέγη», δήλωσε ο κ. Bocvarski κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε εργοτάξιο ενός κτηρίου με 
διαμερίσματα για ευάλωτες σε κοινωνικούς  κινδύνους οικογένειες στο Kocani. 

1.3 Τραπεζικός & Χρηματοοικονομικός Τομέας  

-Το FITR και η Stopanska Banka διευκολύνουν τη χρηματοδότηση καινοτόμων εταιρειών  
Η διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για όλες τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
καθίσταται δυνατή μέσω Μνημονίου Συνεργασίας που υπογράφηκε από το Ταμείο Καινοτομίας και 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης (FITR) και της τράπεζας ελληνικών συμφερόντων Stopanska Banka AD στα Σκόπια 
(Όμιλος ΕΤΕ). Οι ευκαιρίες ισχύουν για τους δικαιούχους συγχρηματοδοτούμενων επιχορηγήσεων από το 
FITR, οι οποίοι χρειάζονται πρόσθετη οικονομική υποστήριξη, καθώς και για εταιρείες που έχουν υποβάλει 
αίτηση σε μία από τις κλήσεις του FITR και δεν έχουν εγκριθεί για χρηματοδότηση από το Ταμείο. Σκοπός του 
MoU είναι να διευκολυνθεί η αναπτυξιακή πορεία των νεοσύστατων επιχειρήσεων της Βόρειας Μακεδονίας και 
η από κοινού συμβολή στην ανάπτυξη της εγχώριας οικονομίας με την ενθάρρυνση νέων επενδύσεων σε τομείς 
καινοτομίας. 
 
-Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ επαινούν τα συμπεράσματα της Κεντρική Τράπεζας της Βόρειας 
Μακεδονίας για το πρόγραμμα οικονομικής μεταρρύθμισης 2020  
Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ επαίνεσαν την απόδοση της Κεντρικής Τράπεζας στα κοινά συμπεράσματα του 
προγράμματος οικονομικής μεταρρύθμισης του περασμένου έτους. Η νομισματική χαλάρωση της Κεντρικής 
Τράπεζας κατά τη διάρκεια της κρίσης κρίθηκε επίσης κατάλληλη, σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου της 
Τράπεζας. Τα κοινά συμπεράσματα του φετινού οικονομικού και χρηματοοικονομικού διαλόγου μεταξύ της ΕΕ 
και των υποψηφίων χωρών τόνισαν τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας κατά τη διάρκεια της 
υγειονομικής κρίσης, και ότι οι αποφάσεις και τα μέτρα της Κεντρικής Τράπεζας συνέβαλαν στην άμβλυνση 
των επιπτώσεων της κρίσης στους πολίτες και τις εταιρείες. «Επιπλέον, ο τραπεζικός τομέας έχει ανταποκριθεί 
επαρκώς στις προκλήσεις που έχουν τεθεί από αυτήν την κρίση μέχρι στιγμής, διατηρώντας υγιείς δείκτες, και 
πάλι λόγω των πολιτικών της Κεντρικής Τράπεζας. Επίσης, η πρόοδος που επιτεύχθηκε με τη λειτουργία της, 
συντονισμένης από την Κεντρική Τράπεζα, Επιτροπής Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας που αποτελείται από 
όλους τους χρηματοοικονομικούς ρυθμιστικούς φορείς, έχει ιδιαίτερη σημασία», σύμφωνα με το δελτίο τύπου. 

1.4 Τομέας Μεταφορών & Επικοινωνιών/Πληροφορικής 

-Τέσσερις εταιρείες ενδιαφέρονται για τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων 5G στη Βόρεια Μακεδονία 
Οι εταιρείες Neotel, Bitstream Mobile, Telekom και A1 έστειλαν επιστολές στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών, εκφράζοντας το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στη δημόσια υποβολή προσφορών για 
χρήση ραδιοσυχνοτήτων 5G που αναμένεται να ανακοινώσει η Εθνική Ρυθμιστική Αρχή. Την 1η Ιουνίου 2021, 
η ρυθμιστική αρχή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να πραγματοποιήσει διαγωνισμό και ξεκίνησε μια δημόσια 
συζήτηση που έληξε στις 5 Ιουλίου τ.ε.. Οι φορείς εκμετάλλευσης που θα λάβουν ραδιοσυχνότητες πρέπει να 
διασφαλίσουν την κάλυψη σύμφωνα με το Εθνικό Επιχειρησιακό Ευρυζωνικό Σχέδιο. Πιο συγκεκριμένα, 
τουλάχιστον μία πόλη πρέπει να καλυφθεί με το σήμα 5G έως το τέλος του 2023, τους κύριους διαδρόμους έως 
το τέλος του 2025 και όλες τις πόλεις της χώρας μέχρι το τέλος του 2027. Μέχρι το τέλος του 2029, κάθε πολίτης 
χρειάζεται να έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω 5G με ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων τουλάχιστον 100 
Mbps. 
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-Χρήστες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας στη Βόρεια Μακεδονία, α’ τριμ. 2021  
Σύμφωνα με στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Τηλεπικοινωνίων, η Βόρεια Μακεδονία κατέγραψε 1,87 
εκατομμύρια ενεργούς χρήστες κινητής τηλεφωνίας, το πρώτο τρίμηνο του 2021, από 1,86 εκατομμύρια το 
προηγούμενο τρίμηνο. Από το σύνολο, 885.160 ήταν οικιακοί μεταπληρωμένοι χρήστες, 735.755 ήταν οικιακοί 
προπληρωμένοι και 254.106 επαγγελματίες μεταπληρωμένοι χρήστες. Ο συνολικός αριθμός των χρηστών 
κινητού Διαδικτύου έφτασε τα 1,38 εκατομμύρια στο τέλος Μαρτίου τ.ε., από 1,37 εκατομμύρια το προηγούμενο 
τρίμηνο. Υπήρχαν 232.300 ενεργές κάρτες Sim M2M. Η “A1 ήταν ηγέτης της αγοράς στον τομέα των κινητών με 
μερίδιο 49,46%, έναντι των “Telekom” (47,45%), “Lycamobile” (1,91%), “Robi” (1,15%) και “Green Mobile” 
(0,03%). Ο αριθμός των γραμμών σταθερής τηλεφωνίας έφτασε τις 418.183, από 415.390 το προηγούμενο 
τρίμηνο. Από το σύνολο, οι γραμμές καλωδίων χαλκού αντιστοιχούσαν σε 148.781, ακολουθούμενες από 
γραμμές FTTH (75.564) και ασύρματες τεχνολογίες (74.912). Η “Telekom” ήταν ο ηγέτης στις σταθερές γραμμές 
με μερίδιο 53,08%, ακολουθούμενη από την “A1” (38,33%). 
 
-Λήξη προθεσμίας για την ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Kichevo-Ohrid / Νέα παράταση 
αναμένεται να δοθεί στην κινεζική εταιρεία Sinohydro 
Η 30η Ιουνίου τ.ε. σηματοδότησε τη λήξη της δεύτερης προθεσμίας για την ολοκλήρωση της κατασκευής της 
εθνικής οδού Kichevo-Ohrid, τμήμα του Διαδρόμου VIII. Το πρόσθετο παράρτημα της συμφωνίας (annex) για 
την επέκταση της κατασκευής αυτού του αυτοκινητόδρομου δεν έχει ακόμη υποβληθεί στο Κοινοβούλιο της 
Βόρειας Μακεδονίας προς έγκριση. Σε ερώτηση που απεύθυναν δημοσιογράφοι στη Δημόσια επιχείρηση για 
κρατικούς δρόμους σχετικά με τη νέα ημερομηνία που συμφωνήθηκε με την κινεζική εταιρεία Sinohydro για την 
ολοκλήρωση των κατασκευαστικών έργων στον αυτοκινητόδρομο, δόθηκε ως απάντηση, εν συντομία ότι, προς 
το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες που να μπορούν να κοινοποιηθούν στο ευρύ κοινό. Κατά τη διάρκεια 
πρόσφατης συνέντευξης, ο Διευθυντής της αρμόδιας υπηρεσίας κ. Ejup Rustemi δήλωσε ότι, οι 
διαπραγματεύσεις με την κινεζική εταιρεία Sinohydro βρίσκονται στην τελική τους φάση και συμφωνήθηκε ότι η 
προθεσμία για την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών έργων πρέπει να παραταθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2023. Πριν από δύο μήνες, ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Blagoj Bochvarski είχε δηλώσει ότι η 
νέα ημερομηνία, κατά την οποία αναμένεται να τεθεί σε χρήση ο αυτοκινητόδρομος Kichevo – Ohrid, είναι είτε 
προς το τέλος του 2023 είτε στις αρχές του 2024. Εν τω μεταξύ, στις 17 Ιουνίου τ.ε., δημοσιεύθηκε στο 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Δημόσιων Συμβάσεων η υπογεγραμμένη συμφωνία για την επίβλεψη της ολοκλήρωσης 
των κατασκευαστικών έργων της εθνικής οδού Kichevo-Ohrid, μεταξύ της Δημόσιας επιχείρησης για κρατικούς 
δρόμους και του Ινστιτούτου Πολιτικών Μηχανικών της Βόρειας Μακεδονίας. Για τη διαδικασία εποπτείας θα 
διατεθεί ποσό 507 εκατ. δηναρίων (περίπου 8,2 εκατ. ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Στη συμφωνία με την 
εταιρεία που θα εργαστεί για την επίβλεψη, αναφέρεται ότι η κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Kichevo-Ohrid 
θα συνεχιστεί τους επόμενους 41 μήνες, εκ των οποίων 30 μήνες προγραμματίζονται για τη διαδικασία 
κατασκευής και επιπλέον 11 μήνες ως καθορισμένη προθεσμία για την πιθανή παράταση των έργων. Για τη 
φάση μετά τη διαδικασία κατασκευής, έχει προγραμματιστεί προθεσμία εγγύησης 24 μηνών. Οι 
κατασκευαστικές εργασίες στον αυτοκινητόδρομο Kichevo-Ohrid ξεκίνησαν το 2014, αλλά λόγω σοβαρών 
ελαττωμάτων στην τεκμηρίωση του έργου που οδήγησαν στην αύξηση του κόστους κατασκευής και στον 
επανασχεδιασμό τμημάτων της εθνικής οδού. Η αρχική προθεσμία για τη χρήση της εθνικής οδού επεκτάθηκε 
κατά τριάμισι χρόνια, δηλαδή έως την 30η Ιουνίου 2021. 
 

1.5 Αγροτικός τομέας και τομέας τροφίμων 
-Γεωργική ασφάλιση στη Βόρεια Μακεδονία 
Τα τελευταία 5 χρόνια, η γεωργική ασφάλιση έχει αυξηθεί σχεδόν τρεις φορές, αλλά μόνο 3.751 συμβόλαια 
πουλήθηκαν - 3.017 σε μεμονωμένους αγρότες και κτηνοτρόφους και 734 σε γεωργικές και κτηνοτροφικές 
εταιρείες. Σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτός είναι ακόμη ένας σχετικά μικρός αριθμός, δεδομένου ότι περίπου 
60.000 αγρότες λαμβάνουν επιδοτήσεις. Το Κράτος, από την άλλη πλευρά, καλύπτει το 60% του 
ασφαλιστηρίου συμβολαίου για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, αλλά όχι περισσότερο από 150.000 
δηνάρια (€2.434). Ο Οργανισμός Εποπτείας Ασφαλίσεων (ISA) δήλωσε στην ε/φ Sloboden Pecat ότι είναι 
καλό που υπάρχει μια τάση αυξανόμενου ενδιαφέροντος. 
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-Οικονομικό Επιμελητήριο Βορείου Μακεδονίας: Οι παραγωγοί και οι αγοραστές πρέπει να σέβονται το 
νόμο για τον καπνό  
Το Οικονομικό Επιμελητήριο Βορείου Μακεδονίας (SKSM) καλεί όλους τους παραγωγούς και αγοραστές 
καπνού να τηρήσουν τους κανονισμούς του Νόμου για τον Καπνό, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα 
που συνήθως προκύπτουν κατά τις περιόδους αγοράς. «Πέρυσι είχαμε μια κατάσταση στην οποία αγοράστηκε 
η επιπλέον ποσότητα 4.000 τόνων καπνού με τιμή μόλις 48 δηνάρια ανά χιλιόγραμμο. Πρέπει να σεβαστούμε 
το νόμο και να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ των απαιτήσεων των παραγωγών και των αγοραστών. Η βέλτιστη 
παραγωγή της χώρας, σύμφωνα με την παγκόσμια παραγωγή, είναι μεταξύ 20.000 και 25.000 τόνων καπνού 
ετησίως, και οτιδήποτε κάτω ή πάνω από αυτά τα ποσά θα προκαλέσει προβλήματα. Οι παραγωγοί πρέπει να 
σέβονται το νόμο, ώστε να μην υπάρχει υπερβολικός καπνός, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερες 
τιμές, και ταυτόχρονα οι αγοραστές πρέπει να προσφέρουν ρεαλιστικές τιμές, έτσι ώστε όλες οι κατηγορίες 
καπνού να πληρώνονται επαρκώς», δήλωσε ο κ. Vasko Ristovski από το SKSM. Η συγκομιδή του 2021 
αναμένεται να παρέχει περίπου 22.000 τόνους καπνού και οι αγοραστές έχουν συνάψει 27.670 συμβάσεις με 
παραγωγούς. Οι παραγωγοί ισχυρίζονται ότι οι τρέχουσες καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές, αλλά εάν 
υπάρχουν περισσότερες βροχές, θα υπάρξουν μεγαλύτερες ποσότητες καπνού με χαμηλότερη ποιότητα 

-Διαφωνία για την τιμή του σιταριού μεταξύ παράγωγων και μύλων  
Οι μύλοι ανακοινώνουν ότι θα αγοράσουν την ετήσια παραγωγή σιταριού στα 8,5 (για ζωοτροφές) έως 10,5 
δηνάρια  (για εμπόριο) ανά χιλιόγραμμο. Με αυτή την τιμή δεν συμφωνούν οι αγρότες, οι οποίοι απαιτούν 
τουλάχιστον 11,5 έως 12 δηνάρια ανά χιλιόγραμμο, αντίστοιχα. Ωστόσο, οι μύλοι δίνουν χαμηλότερη 
προσφορά επειδή δεν έλαβαν την ανακοινωμένη υποστήριξη από την Κυβέρνηση δύο δηνάρια ανά 
χιλιόγραμμο σιταριού που αγοράστηκε. 

-Νέο σχέδιο νόμου για βοσκότοπους στη Βόρεια Μακεδονία και πως επηρεάζει τη μελισσοκομία  
Υπάρχουν 6.000 μελισσοκόμοι στη Βόρεια Μακεδονία με περίπου 230.000 οικογένειες μελισσών. Με το σχέδιο 
νόμου για βοσκότοπους, οι μελισσοκόμοι θα πρέπει να καταβάλουν τέλος 0,3% του μέσου ετήσιου μισθού ανά 
οικογένεια μελισσών. 

1.6 Βιομηχανικός Τομέας  

-Δείκτες τιμών βιομηχανικών παραγωγών στη μη εγχώρια αγορά, Μάιος 2021  
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, τον Μάιο του 2021, οι τιμές βιομηχανικού 
παραγωγού στη μη εγχώρια αγορά αυξήθηκαν κατά 2,2% σε μηνιαίο επίπεδο και κατά 11,6% σε ετήσιο 
επίπεδο. Τον Μάιο του 2021, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2021, οι τιμές των βιομηχανικών παραγωγών 
στη μη εγχώρια αγορά αυξήθηκαν στο τμήμα «Μεταλλεία και λατομεία» κατά 2,4% και στο τμήμα 
«Μεταποίηση» κατά 2,2%. Τον Μάιο του 2021, σε σύγκριση με το Μάιο του 2020, οι τιμές βιομηχανικού 
παραγωγού στη μη εγχώρια αγορά αυξήθηκαν στο τμήμα «Μεταλλεία και λατομεία» κατά 36,2% και στο τμήμα 
«Μεταποίηση» κατά 9,9%. 

-Ελληνική επένδυση στον τομέα των εξορύξεων από την ΕΛΤΕΚ που εξαγοράζει την  Mashinokop   
Η Hellenic Explosives Technologies (ELTEK) είναι ο νέος ιδιοκτήτης του "Mashinokop", μιας από τις πιο 
επιτυχημένες εταιρείες εξόρυξης στο Kavadarci. Η πράξη ανάληψης μέρους της μετοχής εκτελέστηκε στις 15 
Ιουνίου 2021. Το "Mashinokop" με κέρδος 3,6 εκατ. ευρώ και έσοδα 20,1 εκατ. ευρώ είναι μία από τις ταχύτερα 
αναπτυσσόμενες εταιρείες στη Βόρεια Μακεδονία.  Σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα, τα έσοδα αυξήθηκαν 
κατά 17%, ενώ τα κέρδη αυξήθηκαν κατά 44%, και τώρα γίνεται μέρος του νεοσύστατου "ELTEK EPE" 
Kavadarci. Αυτή η εταιρεία του Kavadarci είναι επίσης γνωστή για την υποβολή προσφορών για εξόρυξη 
άνθρακα για τις ανάγκες της REK Bitola που ολοκληρώθηκε το 2019, αξίας 5,3 εκατ. ευρώ. Η κύρια 
δραστηριότητα του "Mashinokop" είναι η επιφανειακή και υπόγεια εκμετάλλευση ορυκτών πρώτων υλών, με 
ειδικά μηχανήματα εξόρυξης και κατασκευές. Η εξειδίκευση της εταιρείας είναι ορυχεία, εμπόριο με εκρηκτικές 
ουσίες για οικονομικές δραστηριότητες εξόρυξης και κατασκευής καθώς και κατασκευή εγκαταστάσεων, τεχνική 
εξέταση και ανάλυση και ανέγερση κτιρίων που ανήκουν στη δευτερογενή δραστηριότητα. 
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1.7 Τομέας Τουρισμού 
-Στατιστικά στοιχεία για τον Τουρισμό, Μάιος 2021   
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο αριθμός των τουριστών τον Μάιο του 2021 
ήταν 36.520, εκ των οποίων το 52% ήταν εγχώριοι τουρίστες και το υπόλοιπο 48% ήταν αλλοδαποί τουρίστες. 
Ο αριθμός των διανυκτερεύσεων που πραγματοποιήθηκαν τον Μάιο του 2021 ήταν 79.413, εκ των οποίων το 
48,1% πραγματοποιείται από εγχώριους και το υπόλοιπο 51,9% πραγματοποιείται από ξένους τουρίστες. Κατά 
την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2021, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ο αριθμός των 
τουριστών αυξήθηκε κατά 10%: ο αριθμός των εγχώριων τουριστών αυξήθηκε κατά 63,3%, ενώ ο αριθμός των 
ξένων τουριστών μειώθηκε κατά 21,6%. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2021, σε σύγκριση με την 
αντίστοιχη περσινή περίοδο, ο αριθμός των διανυκτερεύσεων αυξήθηκε κατά 16,6%: ο αριθμός των 
διανυκτερεύσεων που πραγματοποιήθηκαν από τους εγχώριους τουρίστες αυξήθηκε κατά 44,6%, ενώ εκείνες 
των ξένων τουριστών μειώθηκε κατά 4,9%.  

1.8 Τομέας Εμπορίου 
-Δείκτης τιμών καταναλωτή και δείκτης λιανικής τιμής, Ιούνιος 2021  
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης τιμών καταναλωτή τον Ιούνιο του 2021, 
σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ήταν 100,5, ενώ ο δείκτης λιανικής τιμής ήταν 100,9. Αύξηση του 
Δείκτη Τιμών Καταναλωτή τον Ιούνιο του 2021, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, σημειώθηκε στα 
φρέσκα ή διατηρημένα με απλή ψύξη φρούτα κατά 15,7%, ζάχαρη, μαρμελάδα, μέλι, σοκολάτα και είδη 
ζαχαροπλαστικής κατά 0,8%, έλαια και λίπη, προϊόντα διατροφής π.χ. κατά 0,7%, ψάρια και θαλασσινά κατά 
0,6%, κρέας, γάλα, μεταλλικά νερά, αναψυκτικά, χυμοί φρούτων και λαχανικών κατά 0,3%, κρασί, μπύρα κατά 
0,2%.  
Τον Ιούνιο, σημειώθηκε επίσης αύξηση των δεικτών των αεροπορικών μεταφορών επιβατών κατά 27,8%, των 
υπηρεσιών διαμονής κατά 4,6%, των μέσων εγγραφής κατά 4,4%, των διαφόρων έντυπων υλικών κατά 2,5%, 
των υγρών καυσίμων για τα νοικοκυριά κατά 2,1%, των βιβλίων κατά 1,7 %, θεραπευτικές συσκευές και 
εξοπλισμός κατά 1,1%, είδη ένδυσης, κύρια εργαλεία και εξοπλισμός, εστιατόρια, καφετέριες και τα παρόμοια, 
άλλες συσκευές, είδη και προϊόντα για προσωπική φροντίδα κατά 0,6%, φωτογραφικός και κινηματογραφικός 
εξοπλισμός και οπτικά όργανα κατά 0,5%, άλλα υπηρεσίες που σχετίζονται με την κατοικία π.δ.κ.α. κατά 0,4%, 
καύσιμα και λιπαντικά για εξοπλισμό προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σε σχέση με εξοπλισμό 
προσωπικής μεταφοράς, εξοπλισμό επεξεργασίας πληροφοριών κατά 0,3%, υποδήματα, υλικά για τη 
συντήρηση και επισκευή της κατοικίας, πακέτα διακοπών κατά 0,2%.  
Μείωση του δείκτη τιμών καταναλωτή τον Ιούνιο του 2021, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, σημειώθηκε 
σε φρέσκα ή διατηρημένα με απλή ψύξη λαχανικά εκτός από πατάτες και άλλους κόνδυλους κατά 10,5%, τα 
αυγά κατά 0,7% και το ρύζι κατά 0,2%. Τον Ιούνιο, σημειώθηκε επίσης μείωση των δεικτών συλλογής λυμάτων 
κατά 3,7%, φυσικό αέριο για νοικοκυριά κατά 2,6%, ηλεκτρικές συσκευές για προσωπική φροντίδα κατά 1,4%, 
μικρές ηλεκτρικές οικιακές συσκευές κατά 1,2%, κήποι, φυτά και λουλούδια κατά 0,8%, κατοικίδια και συναφή 
προϊόντα κατά 0,4%, μεγάλες οικιακές συσκευές, αυτοκίνητα κατά 0,2%.  
Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Ιούνιο του 2021, σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2020, αυξήθηκε κατά 2,7%, ενώ ο 
Δείκτης Λιανικής Τιμής αυξήθηκε κατά 4,0%. 
 
-€ 555 για έξοδα διαβίωσης μιας μέση οικογένεια τεσσάρων ατόμων στη Βόρεια Μακεδονία 
Η μέση τετραμελής οικογένεια στη Βόρεια Μακεδονία χρειάστηκε 34.212 δηνάρια (ή € 555 EUR) για να 
καλύψει τα ελάχιστα έξοδα διαβίωσης τον Ιούνιο του 2021, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Συνδικάτων της 
Βόρειας Μακεδονίας. Για την κάλυψη των βασκικών αναγκών ενός μέσου νοικοκυριού, χρειάστηκαν 14.548 
δηνάρια (€ 235), τα περισσότερα από τα οποία διατέθηκαν για την κάλυψη του μηνιαίου κόστους των 
τροφίμων, ενώ για την κάλυψη των μηνιαίων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, ήταν 10.800 δηνάρια (€178). Το 
κόστος των ειδών προσωπικής υγιεινής και των οικιακών προϊόντων καθαρισμού ήταν περίπου 2.378 δηνάρια 
(€38). Τα έξοδα μεταφοράς ανήλθαν σε 2.509 δηνάρια (€40). Για ρούχα και υποδήματα, μια μέση οικογένεια 
χρειάστηκε 2.176 δηνάρια (€35), για διασκέδαση 1.068 δηνάρια (€17) και υγειονομική περίθαλψη - 733 
δηνάρια (€12). Τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία του Κράτους αναφέρουν τον 
μέσο καθαρό μηνιαίο μισθό τον Απρίλιο του 2021 σε 28.438 δηνάρια (461 ευρώ). 
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1.9 Τομέας Υγείας & Περιβάλλοντος 
-Ενδέχεται η Αχρίδα να περιληφθεί στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO 
που κινδυνεύει  
Γίνεται ολοένα και πιο σίγουρο ότι η περιοχή της Αχρίδας θα περιληφθεί στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας 
κληρονομιάς της UNESCO που κινδυνεύει. Η Υπουργός Πολιτισμού κα Jagoda Stefoska είπε ότι παρόλο που 
ορισμένες συστάσεις της UNESCO έχουν τηρηθεί, υπάρχουν και άλλες στις οποίες δεν υπάρχει ακόμη 
συμμόρφωση. Ανέφερε ότι δεν ήταν ικανοποιημένη με το έργο της κεντρικής ή της τοπικής αυτοδιοίκησης και 
ότι απαιτείται στενότερος συντονισμός. 
 

1.10 Άλλες ειδήσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος 
-Οι εξαγωγές βιομηχανικών ζωνών ανέρχονται σε 763 εκατ. ευρώ το β’ τρίμ. 2021, αυξημένες κατά 140% 
σε ετήσιο επίπεδο  
Οι Ζώνες Τεχνολογικής Βιομηχανικής Ανάπτυξης της Βόρειας Μακεδονίας στο β’ τρίμηνο τ.ε. σημείωσαν το 
υψηλότερο επίπεδο οικονομικής δραστηριότητας τα τελευταία τέσσερα χρόνια, μετά την αύξηση του πρώτου 
τριμήνου, σύμφωνα με την τελευταία μηνιαία ανάλυση της Αρχής Ελεύθερων Ζωνών. Το β’ τρίμηνο του 2021, η 
εξαγωγική δραστηριότητα στις βιομηχανικές ζώνες έφτασε τα 763 εκατ. ευρώ, δηλαδή 140% περισσότερο από 
ό, τι την ίδια περίοδο το 2020, ενώ σε σύγκριση με το 2018, η αύξηση είναι περίπου 27%. Η εξαγωγική 
δραστηριότητα τον Ιούνιο του 2021 είναι η υψηλότερη σε μηνιαίο επίπεδο σε σύγκριση με τα τελευταία 4 
χρόνια, φθάνοντας τα 239 εκατ. ευρώ, δηλαδή 25 εκατ. περισσότερα από τον ίδιο μήνα το 2020. Σύμφωνα με 
την Αρχή Ελεύθερων Ζωνών, το υψηλότερο επίπεδο καταγράφηκε επίσης όσον αφορά στις εισαγωγές σε 
σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο σε καθένα από τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Οι εισαγωγές του β’ τριμήνου 2021 
έφτασαν τα 799 εκατ. ευρώ και είναι ακόμη 200% υψηλότερες από το ίδιο τρίμηνο του 2020, δηλαδή 62% 
υψηλότερες σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2018. Επιπλέον, οι μηνιαίες εισαγωγές τον Ιούνιο του 2021 
υπερβαίνουν τις εισαγωγές για τον ίδιο μήνα τα τελευταία τέσσερα χρόνια και παραμένουν στα 225 εκατ. 
ευρώ. Σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2020, οι εισαγωγές ανέρχονται σε 37 εκατ. ευρώ. Η Αρχή Ελεύθερων 
Ζωνών σημειώνει επίσης ότι συνεχίζεται η ανάπτυξη νέων θέσεων εργασίας στις εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στις ελεύθερες ζώνες. Ο Ιούνιος σημείωσε αυξημένο αριθμό θέσεων εργασίας κατά 
περισσότερο από 7,12% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα το 2020. Σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα του 
Μαΐου μόνο, υπάρχει αύξηση 1,36%, δηλαδή έχουν δημιουργηθεί σχεδόν 200 θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με 
την ανάλυση της Αρχής Ελεύθερων Ζωνών, αυτή η τάση αναμένεται να συνεχιστεί τους επόμενους μήνες, 
δεδομένης της εντατικής διαπραγμάτευσης για πρόσθετες επενδύσεις από τρέχουσες και νέες ξένες και 
εγχώριες εταιρείες. Πρόσφατα παρουσιάστηκε μια νέα επένδυση από την καναδική εταιρεία Magna, η οποία 
τώρα αυξήθηκε από τα αρχικά 15 εκατ. ευρώ σε σχεδόν 40 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων 
από 1.200 νέων θέσεων εργασίας.  
 
-Αμερικανική Έκθεση για το Επενδυτικό Κλίμα της Βόρειας Μακεδονίας αποσύρθηκε από το διαδίκτυο 
λόγο λάθους   
«Μία ελλιπής και ανεπίσημη έκθεση για το επενδυτικό κλίμα του 2021 για τη Βόρεια Μακεδονία έχει 
δημοσιευτεί στον ιστότοπο του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ λόγω σφάλματος. Το σφάλμα επιδιορθώθηκε 
και η αναφορά θα είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο περί τα τέλη Ιουλίου τ.ε. Ζητούμε συγνώμη για το λάθος», 
δήλωσαν αξιωματούχοι της Πρεσβείας των ΗΠΑ απαντώντας σε ερώτηση από την πύλη «360 Stepeni» γιατί το 
Υπουργείο Εξωτερικών είχε κυκλοφορήσει και στη συνέχεια απέσυρε την έκθεση. Σε γενικές γραμμές η έκθεση 
ανέφερε ότι το επιχειρείν στη Βόρεια Μακεδονία είναι γενικά εύκολο, αλλά η διαφθορά είναι ένα επίμονο 
πρόβλημα. Το έγγραφο, το οποίο αναφέρθηκε από διάφορα μέσα ενημέρωσης στη χώρα, επισημαίνει ότι οι 
συχνές κανονιστικές και νομικές αλλαγές, μαζί με την ασυνεπή ερμηνεία των κανόνων, δημιουργούν ένα 
απρόβλεπτο επιχειρηματικό περιβάλλον που ευνοεί τη διαφθορά. Το Υπουργείο Εξωτερικών σημείωσε επίσης 
ότι η Κυβέρνηση επιβάλλει γενικά νόμους, αλλά υπάρχουν πολλές αναφορές πως ορισμένοι αξιωματούχοι 
ασχολούνται με διεφθαρμένες δραστηριότητες, αναφέρει το 360 Stepeni. 
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2. Οικονομικές ειδήσεις 
 
-Εξωτερικό εμπόριο, Ιανουάριος - Μάιος 2021  
Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, η συνολική αξία των εξαγόμενων 
αγαθών από τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2021 ανήλθε σε 
174.113.282 χιλιάδες δηνάρια (ήτοι 2.825.215 χιλιάδες ευρώ), ήτοι αύξηση 44,2% σε σύγκριση με την ίδια 
περίοδο πέρυσι. Η αξία των εισαγόμενων αγαθών κατά την ίδια περίοδο ήταν 236.309.609 χιλιάδες δηνάρια 
(ήτοι 3.834.407 χιλιάδες ευρώ), ή 39,5% περισσότερο από την ίδια περίοδο πέρυσι. Το εμπορικό έλλειμμα 
κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2021 ήταν 62.196.327 χιλιάδες δηνάρια (1.009.192 χιλιάδες ευρώ). Η 
κάλυψη των εισαγωγών ανά εξαγωγή την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2021 ήταν 73,7%. Το εξωτερικό εμπόριο 
προϊόντων δείχνει ότι στις εξαγωγές τα πιο σημαντικά προϊόντα είναι: πολύτιμα μέταλλα ή πολύτιμα μέταλλα 
ως δραστική ουσία, σετ καλωδίων ανάφλεξης και άλλα σύνολα καλωδίων ενός είδους που χρησιμοποιείται σε 
οχήματα, αεροσκάφη ή πλοία, μέρη του θέσεις της υποομάδας 821.1 και σιδερονικέλιο. Στις εισαγωγές, τα πιο 
σημαντικά προϊόντα είναι άλλα μέταλλα του ομίλου πλατίνας και κράματά τους, ακατέργαστα ή σε μορφή 
σκόνης, κεραμικά είδη για εργαστηριακές, χημικές ή άλλες τεχνικές χρήσεις, κράματα λευκόχρυσου και 
λευκόχρυσου, ακατέργαστα ή σε μορφή σκόνης και έλαια πετρελαίου και έλαια που προέρχονται από 
ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός από ακατέργαστα).  
Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2021, σύμφωνα με τον συνολικό όγκο εξωτερικού εμπορίου, οι 
σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας ήταν η Γερμανία, η Μεγάλη 
Βρετανία, η Σερβία, η Ελλάδα και η Κίνα.  
 
-Οι ξένες επενδύσεις στη Βόρεια Μακεδονία ανήλθαν σε 100 εκατ. ευρώ, το τρέχον έτος 
Οι ξένες επενδύσεις στη Βόρεια Μακεδονία, από τις αρχές του 2021, ανέρχονται συνολικά σε 100 εκατ. ευρώ, 
εκ των οποίων 65 εκατ. ευρώ στις Ζώνες Τεχνολογικής Βιομηχανικής Ανάπτυξης (TIDZ), σύμφωνα με δηλώσεις 
του κυβερνητικού εκπροσώπου κ. Dushko Arsovski, σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη 14.7.2021. 
Αναφερόμενος σε πληροφορίες από τη Διεύθυνση Τεχνολογικών Βιομηχανικών Αναπτυξιακών Ζωνών, ο κ. 
Arsovski τόνισε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για περισσότερα από 30 νέα επενδυτικά σχέδια 
που θα πραγματοποιηθούν από υφιστάμενους και πιθανούς επενδυτές στη χώρα. Τα εν λόγω έργα, ανέφερε, 
αναμένεται να οδηγήσουν σε περισσότερα από 400 εκατ. ευρώ επενδύσεων και 8.500 νέες θέσεις εργασίας. 
Πρόσθεσε δε ότι, η Κυβέρνηση και η Διεύθυνση TIDZ δεσμεύτηκαν να βελτιώσουν το επιχειρηματικό κλίμα, 
καθώς και τις οικονομικές επιδόσεις στις ζώνες. Προς επίρρωση των ανωτέρω, ο κ. Arsovski δήλωσε ότι, ως 
αποτέλεσμα της αφοσιωμένης εργασίας της Κυβέρνησης είναι το ιστορικό οικονομικής δραστηριότητας κατά το 
πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο των τελευταίων τεσσάρων ετών, τονίζοντας ότι μόνο το δεύτερο τρίμηνο του 
2021, η εξαγωγική δραστηριότητα στις βιομηχανικές ζώνες έφτασε τα 763 εκατ. ευρώ, ποσοστό 140% 
υψηλότερο από ό, τι την ίδια περίοδο πέρυσι, 12% υψηλότερο από το 2019 και περίπου 27% υψηλότερο από 
το 2018. Τόνισε επίσης ότι, η εξαγωγική δραστηριότητα τον Ιούνιο του 2021 ήταν η υψηλότερη σε μηνιαία 
βάση τα τελευταία τέσσερα χρόνια και έφτασε τα 239 εκατ. ευρώ, 25 εκατ. περισσότερα από ό, τι τον Ιούνιο 
του 2020. 
 
-Πληθωρισμός στη Βόρεια Μακεδονία, Ιούνιος 2021: Ακρίβυναν ορισμένα είδη τροφίμων και μεταφορές  
Σύμφωνα με την κρατική στατιστική υπηρεσία τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα 
πέρυσι, ο πληθωρισμός που μετρήθηκε μέσω του κόστους ζωής είναι 2,7%. Ταυτόχρονα, τα τρόφιμα και τα μη 
αλκοολούχα ποτά αυξήθηκαν κατά 1% σε ένα έτος και η τιμή των αλκοολούχων ποτών και του καπνού 
αυξήθηκε κατά 4%. Οι τιμές των μεταφορών έχουν την υψηλότερη αύξηση, ακόμη και κατά 9,3%, 
ακολουθούμενες από τιμές σε εστιατόρια και ξενοδοχεία που παρουσιάζουν αύξηση 6,3%. Τα έλαια και τα 
λίπη ήταν τα πιο ακριβά από τα τρόφιμα - κατά 30,8%. Σε μηνιαία βάση, τον Ιούνιο σε σύγκριση με τον Μάιο 
τ.ε., ο πληθωρισμός είναι 0,5%. "Η αύξηση του κόστους ζωής των δεικτών τον Ιούνιο του 2021, σε σύγκριση με 
τον προηγούμενο μήνα, σημειώθηκε στα φρέσκα και διατηρημένα με απλή ψύξη φρούτα κατά 15,7%, στη 
ζάχαρη, μαρμελάδα, μέλι, σοκολάτα και ζαχαροπλαστική κατά 0,8%, στα λάδια και λίπη, τρόφιμα, που δεν 
αναφέρονται αλλού κατά 0,7%, στα ψάρια και θαλασσινά κατά 0,6%, στο κρέας, γάλα, μεταλλικό νερό, 
ανθρακούχα ποτά, χυμοί φρούτων και λαχανικών κατά 0,3% και στο κρασί και μπύρα κατά 0,2%", ανέφερε η 
κρατική στατιστική υπηρεσία. 
 



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Γραφείο ΟΕΥ - Σκοπίων 
Ενημερωτικό Δελτίο No 62 (Ιούλιος 2021 – β’ έκδοση)  Σελίδα 11 από 14 

 

-Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Μελετών της Βιέννης: Η ανεπαρκής επιχειρηματική υποστήριξη από 
την Κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας έχει επιπτώσεις στην οικονομία   
Οι οικονομίες των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης έχουν βελτιωθεί ακόμη περισσότερο από το αναμενόμενο, 
αλλά καμία τέτοια βελτίωση δεν έχει καταγραφεί στην Βόρεια Μακεδονία, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Διεθνών 
Οικονομικών Μελετών της Βιέννης. Ο συγγραφέας της ανάλυσης, κ. Branimir Jovanovic, αναφέρει ότι αυτό 
είναι το αποτέλεσμα της ανεπαρκούς υποστήριξης της οικονομίας από την Κυβέρνηση της Βόρειας 
Μακεδονίας. «Αν θέλει να έχει καλά αποτελέσματα φέτος, η Κυβέρνηση πρέπει να επενδύσει στην ανάπτυξη 
της χώρας», επισημαίνει στο Radio Free Europe. Ο κ. Jovanovic τόνισε ότι παραμένει άγνωστο εάν οι 
οικονομίες έχουν βγει από την κρίση, η οποία σχετίζεται με την πανδημία ή η τρέχουσα βελτίωση είναι μόνο 
προσωρινή. «Η ανάκαμψη έχει ξεκινήσει και φαίνεται ότι οι οικονομίες έχουν μάθει να ζουν με την πανδημία. 
Αναμένουμε 20 από τις 23 χώρες να έχουν υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από αυτό που αρχικά προβλέπονταν». 
Η Βόρεια Μακεδονία είναι μία από τις τρεις οικονομίες της Ανατολικής Ευρώπης όπου δεν υπάρχει βελτίωση. 
«Μόνο το 22% των κεφαλαιουχικών δαπανών πραγματοποιήθηκε τους πρώτους πέντε μήνες. Θα ήταν λογικό 
εάν το ποσοστό εφαρμογής ήταν 40%. Τους πρώτους πέντε μήνες υπήρχαν μόνο 80 εκατ. ευρώ 
κεφαλαιουχικών επενδύσεων. Η Κυβέρνηση έχει προτείνει τώρα αναθεώρηση του προϋπολογισμού σύμφωνα 
με την οποία τα κεφαλαιουχικά έξοδα θα αυξηθούν κατά 27%, σε συνολικά 500 εκατ. ευρώ για ολόκληρο το 
έτος. Αυτό είναι πρακτικά αδύνατο να επιτευχθεί, διότι έχοντας κατά νου τα συνολικά 80 εκατ. ευρώ για τους 
πρώτους πέντε μήνες του τρέχοντος έτους, οι επενδύσεις κεφαλαίου στους υπόλοιπους επτά μήνες θα πρέπει 
να ανέλθουν συνολικά σε 420 εκατ. ευρώ», όπως εξηγεί ο κ. Jovanovic. 
 
-Besimi: Εκτιμήσεις για καλύτερες οικονομικές επιδόσεις το 2022  
Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Fatmir Besimi δήλωσε ότι καμία οικονομία σε ολόκληρο τον κόσμο δεν θα 
επιστρέψει φέτος στην αναπτυξιακή πορεία, όπως στην περίοδο πριν από την κρίση, αναμένοντας αυτό να 
συμβεί στα μέσα του 2022. Ο Υπουργός κ. Besimi δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι, οι καλύτερες οικονομικές 
επιδόσεις με τη μορφή επενδύσεων, νέων θέσεων εργασίας, βελτίωση της απασχόλησης θα επιταχυνθούν στα 
μέσα του 2022. Αντέκρουσε τους ισχυρισμούς ότι το Κράτος δεν είχε επενδύσει αρκετά, λέγοντας ότι έχουν 
ληφθεί σειρά μέτρων για την υποστήριξη της οικονομίας και των πολιτών κατά την περίοδο της κρίσης, με 
αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του ΑΕΠ 4,7% αντί του 8,7%, όπως φαίνεται από τις προβλέψεις και τις αναλύσεις  
 
 

3. Ευρωπαϊκή προοπτική 
 
-Ετήσιος διάλογος Οικονομικής Πολιτικής μεταξύ της ΕΕ, Δυτικών Βαλκανίων και Τουρκίας: Εγκρίθηκαν 
έξι συμπεράσματα και συστάσεις για την Βόρεια Μακεδονία 
Σύμφωνα με εδώ δημοσιεύματα, ο Υπουργός Οικονομικών κ. Fatmir Besimi παρευρέθηκε και μίλησε στον 
ετήσιο διάλογο οικονομικής πολιτικής μεταξύ της ΕΕ, των Δυτικών Βαλκανίων και της Τουρκίας. Ο κ. Besimi  
αναφέρθηκε στην οικονομική ανάκαμψη πολιτών και εταιρειών, κατά την περίοδο που ακολουθεί μετά το 
ξέσπασμα της κρίσης του COVID, τονίζοντας τη σημασία της παροχής κρατικής βοήθειας σε εταιρείες με 
σκοπό να ξεπεράσουν τις δυσκολίες και ταυτόχρονα να τις ενθαρρύνουν να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά 
τους. Σύμφωνα με τις αξιολογήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα Προγράμματα για τις Οικονομικές 
Μεταρρυθμίσεις για την περίοδο 2021-2023, η Βόρεια Μακεδονία πέτυχε να πραγματοποιήσει το 61,1%, που 
αποτελεί το υψηλότερο αποτέλεσμα από την έναρξη αυτής της διαδικασίας, ανέφερε ο κ. Besimi. Πρόσθεσε δε 
ότι, η Κυβέρνηση παραμένει αφοσιωμένη στην εφαρμογή πολιτικών και μέτρων για τη παροχή βοήθειας στον 
επιχειρηματικό τομέα. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ετήσιου διαλόγου οικονομικής πολιτικής μεταξύ της ΕΕ, των 
Δυτικών Βαλκανίων και της Τουρκίας εγκρίθηκαν έξι συμπεράσματα και συστάσεις για την Βόρεια Μακεδονία, 
τα οποία συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

 να συνεχίσει να παράσχει καλά στοχοθετημένη δημοσιονομική στήριξη σε ευάλωτα στην πανδημία  
νοικοκυριά και επιχειρήσεις,  

 να υιοθετήσει έναν νέο νόμο για την εταιρική σχέση δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) και να 
διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή του,  

 να διατηρήσει ένα ισχυρό ρυθμιστικό πλαίσιο του χρηματοπιστωτικού τομέα, σύμφωνα με τις διεθνείς 
και τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ, 
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 να φροντίσει  για τη βελτίωση της διαφάνειας κατά την υιοθέτηση και εφαρμογή της νομοθεσίας, ιδίως 
με την εξασφάλιση έγκαιρης επίσημης διαβούλευσης με τις επιχειρήσεις και τους κοινωνικούς εταίρους 
σχετικά με τη νέα νομοθεσία που επηρεάζει τις δραστηριότητές τους, προκειμένου να εξασφαλιστεί 
πολιτική δέσμευση υψηλού επιπέδου από όλα τα ιδρύματα που είναι αρμόδια για τον συντονισμό και 
την εφαρμογή της στρατηγικής και του σχεδίου δράσης,  

 να αναλάβει δράσεις για την τυποποίηση της άτυπης οικονομίας και  
 να αναπτύξει μια νέα φόρμουλα για τη χρηματοδότηση του συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης 

και κατάρτισης (ΕΕΚ) καθώς και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με έμφαση στην λειτουργία των 
περιφερειακών κέντρων ΕΕΚ. 

Ο διάλογος θα συνεχιστεί το 2022, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής αυτών των συμπερασμάτων.  
 
 

4. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις 
 
-Οι Κεντρικές Τράπεζες Βόρειας Μακεδονίας και Κροατίας υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας  
Η Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, κα Anita Angelovska Bezhoska 
και ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κροατίας, κ. Boris Vujčić υπέγραψαν, στις 6.7.2021, Μνημόνιο 
Συνεργασίας που στοχεύει στην ενίσχυση της εποικοδομητικής αμοιβαίας συνεργασίας και υποστήριξη προς 
το συμφέρον και των δύο θεσμικών οργάνων, αλλά και των οικονομιών των δύο χωρών. Ο Διοικητής της 
Κεντρικής Τράπεζας της Κροατίας δήλωσε ότι η συνεργασία μεταξύ των δύο Κεντρικών Τραπεζών ήταν πάντα 
καλή και ότι εντατικοποιήθηκε από το 2000, με την είσοδο της Κροατίας στην ΕΕ και την πορεία της χώρας 
προς ένταξη στην ΕΕ. «Η Κροατία υποστηρίζει τη Βόρεια Μακεδονία για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 
συντομότερο δυνατό. Το κάνουμε αυτό σε πολιτική βάση, αλλά και μέσω των δραστηριοτήτων μας ως 
Κεντρικής Τράπεζας», δήλωσε ο κ. Vujčić. Πρόσθεσε ότι, οι δύο τράπεζες έχουν καλή συνεργασία και για 
θέματα που είναι σημαντικά για τις δύο Τράπεζες. Η μακροπρόθεσμη και φιλική συνεργασία είναι 
αποτελεσματική. Αυτό αποδείχθηκε επίσης σε αυτήν την πανδημική κρίση, δήλωσε ο κ. Vujčić, προσθέτοντας 
ότι μέσω της Πρωτοβουλίας της Βιέννης, θέματα σημαντικά για τις χώρες που συμμετέχουν σε αυτήν 
επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Η Διοικητής κα Angelovska Bezhoska ανέφερε ότι η 
Κεντρική Τράπεζα της Κροατίας είναι σημαντικός εταίρος και υποστηρικτής στην πορεία ένταξης της Βόρειας 
Μακεδονίας στην ΕΕ. «Η καλύτερη επιβεβαίωση της επιτυχημένης συνεργασίας μας είναι τα δεδομένα από 
αυτήν, τα οποία δείχνουν σαφώς μια ισχυρή εταιρική σχέση που βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό», δήλωσε 
η κα Angelovska Bezhoska στη συνέντευξη τύπου μετά την υπογραφή του Μνημονίου, το οποίο, όπως 
αξιολόγησε, θα είναι άλλο ένα εργαλείο που θα επιτρέψει την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας. Σημείωσε 
ότι η Κροατική Κεντρική Τράπεζα υποστήριξε ενεργά περίπου 12 σημαντικά έργα σε διάφορους τομείς που 
είναι σημαντικά για την Κεντρική Τραπεζική. Η Διοικητής ανέφερε επίσης ότι υποστηρίζει άλλες περιφερειακές 
και διεθνείς πρωτοβουλίες, όπως η Πρωτοβουλία της Βιέννης, υπό την προεδρία του κ. Vujčić, όπου η κα. 
Angelovska Bezhoska είναι μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου.  
 
-Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Επιμελητήριων SSK της Βόρειας Μακεδονίας & PZS της Σλοβενίας  
Η Ένωση Εμπορικών Επιμελητηρίων της Βόρειας Μακεδονίας (SSK) υπέγραψε τη Δευτέρα, 12.7.2021, 
Μνημόνιο Συνεργασίας με το Σλοβενικό Εμπορικό Επιμελητήριο Primorska (PZS). Όπως δήλωσε η Πρόεδρος 
της SSK κα Danela Arsovska, η Ένωση Εμπορικών Επιμελητηρίων της Βόρειας Μακεδονίας έχει ήδη καλή 
συνεργασία με σλοβενικές επιχειρήσεις, ωστόσο, σήμερα επισημοποιείται η συνεργασία με ένα Μνημόνιο, το 
οποίο θα βελτιώσει έτι περαιτέρω τη συνεργασία σε τομείς όπως: η γεωργία, ο τουρισμός, η εφοδιαστική 
(logistics), η ιατρική κ.λπ. Από την άλλη πλευρά ο Εκτελεστικός Διευθυντής της PZS κ. Robert Rakar ανέφερε 
ότι, προς το παρόν, το κύριο ενδιαφέρον στη Σλοβενία κατευθύνεται στον οικοτουρισμό και ότι υπάρχει μεγάλο 
περιθώριο συνεργασίας με επιχειρήσεις από την Βόρεια Μακεδονία, ειδικότερα στους τομείς της 
αυτοματοποίησης και της ψηφιοποίησης. Πρόσθεσε, επίσης, ότι αυτή η συνεργασία θα μπορούσε είναι 
επιβοηθητική στις προενταξιακές διαπραγματεύσεις μεταξύ της Βόρειας Μακεδονίας και της ΕΕ.  
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-Bytyqi, Petrov: Επίσημη επίσκεψη στο Ισραήλ/ Περιθώρια βελτίωσης της συνεργασίας στον τομέα της 
γεωργίας, των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας  
Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης αρμόδιος οικονομικών υποθέσεων κ. Fatmir Bytyqi και Διευθυντής του 
Ταμείου Καινοτομίας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (FITD) κ. Kosta Petrov πραγματοποίησαν επίσημη επίσκεψη 
στο Ισραήλ. Στο Ισραήλ, οι κ.κ.  Bytyqi και ο Petrov πραγματοποίησαν συνάντηση με τον Υπουργό Γεωργίας 
και Αγροτικής Ανάπτυξης του Ισραήλ κ. Oded Forer, με τον οποίο συζήτησαν τη δυνατότητα συνεργασίας και 
εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και την εφαρμογή των εμπειριών του Ισραήλ στον τομέα της γεωργίας 
στη Βόρεια Μακεδονία. Οι κ.κ. Bytyqi και Petrov επισκέφτηκαν επίσης το “Azrieli College of Engineering” και το 
“A to Be Accelerator”, όπου εισήχθησαν στις δραστηριότητες που εφαρμόστηκαν για την υποστήριξη των 
νεοσύστατων εταιρειών και τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος στο Ισραήλ. Οι κ.κ. Bytyqi και Petrov 
πραγματοποίησαν επίσης συνάντηση με τον Διευθυντή Διεθνούς Συνεργασίας στον Ισραηλινό Οργανισμό 
Καινοτομιών “Alan Hofman”, ο οποίος τους παρουσίασε τα προγράμματα που εφαρμόστηκαν για την 
προώθηση και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και προϊόντων, ενώ ο κ. Petrov παρουσίασε τις δραστηριότητες 
του Εθνικού Συμβουλίου Εκκίνησης και το νέο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της FITD. Οι συνομιλητές 
συμφώνησαν ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης της συνεργασίας μεταξύ Βόρεια Μακεδονίας και Ισραήλ. 
 
 

5. Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος   
 

-Αντικατάσταση των ταυτοτήτων έως την 12η Φεβρουαρίου 2024 
Σύμφωνα με ανακοινώσεις στον τύπο, οι παλαιές ταυτότητες, στις οποίες η Βόρεια Μακεδονία αναφέρεται με 
την προηγούμενη ονομασία της, θα πρέπει να αντικατασταθούν το αργότερο στις 12 Φεβρουαρίου 2024. Ο 
Π/Θ κ. Zaev ήταν ο πρώτος που προέβη σε αίτηση για την αντικατάσταση της παλαιάς ταυτότητας, σύμφωνα 
με εδώ δημοσιεύματα. 
 
-Επιτροπή Καταπολέμησης της Διαφθοράς: Κατά του νόμου για τον καθορισμό του δημοσίου 
συμφέροντος και τον διορισμό στρατηγικού εταίρου στην περίπτωση της αμερικανικής-τουρκικής 
κοινοπραξίας "Bechtel and Enka" 
Η Επιτροπή Καταπολέμησης της Διαφθοράς ( SCPC ) δεν παραιτείται από την πρόθεσή της να προσβάλει 
ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου τον νόμο για τον καθορισμό του δημοσίου συμφέροντος και τον 
διορισμό στρατηγικού εταίρου (στην περίπτωση της αμερικανικής-τουρκικής κοινοπραξίας "Bechtel and 
Enka"), εάν το Κοινοβούλιο αγνοήσει την εισήγησή τους. Ο νόμος θα επιτρέψει σε αυτήν την εταιρεία να 
σχεδιάσει και να κατασκευάσει τα τμήματα του διαδρόμου 8 και 10 χωρίς διαγωνισμό. Η κα Biljana Ivanovska, 
Πρόεδρος του SCPC, είπε στην ε/φ "Sloboden Pecat" ότι εκπλήσσονται από τη στάση των βουλευτών, αλλά θα 
συνεχίσουν να κάνουν τη δουλειά τους, για να αποτρέψουν και να επισημάνουν όλα όσα έρχονται σε αντίθεση 
με την εκφρασμένη δημόσια πρόθεση καταπολέμησης της διαφθοράς. Επιπλέον, η κα Ivanovska προσθέτει ότι 
θα ζητήσουν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Pendarovski να μην υπογράψει το διάταγμα για το νόμο και 
για άλλη μια φορά θα υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους γραπτώς στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Talat Xhaferi, 
για μεγαλύτερη βαρύτητα. 
 
 

6. Εκδηλώσεις και εκθέσεις  
-Συμμετοχή Π/θ Zoran Zaev, στο συνέδριο του Economist «25η Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με την 
Ελληνική Κυβέρνηση» (Αθήνα, 09.07.2021)  
Ο Πρωθυπουργός, κ. Zoran Zaev, εκφώνησε ομιλία, σε πάνελ για την ενίσχυση της συνεργασίας και της 
αλληλεγγύης στη ΝΑ Ευρώπη, για τη διεύρυνση της ΕΕ, για το εμπόριο και τις επενδύσεις καθώς και για 
πρωτοβουλίες για την ειρήνη και την καλύτερη κατανόηση, στο πλαίσιο του συνεδρίου του Economist «25η 
Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με την Ελληνική Κυβέρνηση» που διεξήχθη στην Αθήνα με θέμα «Από την 
κοινωνική αποστασιοποίηση στην κοινωνική αλληλεγγύη». Στην ομιλία του ο κ. Zaev τόνισε ότι δεν υπάρχει 
για εμάς άλλη εναλλακτική πέραν από το μέλλον στην ΕΕ και πρόσθεσε ότι επιθυμούμε τον εξευρωπαϊσμό των 
χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, καθώς θέλουμε να βιώσουμε τα οφέλη εκ των έσω. 
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COVID-19:Μέτρα αντιμέτωπης της εξάπλωσης του ιού & σχετική με τον κορωνοϊό ειδησιογραφία 

 
-Filipche Δεν υπάρχει ακόμη απόφαση για περιοριστικά μέτρα στα σύνορα λόγω της μετάλλαξης Δέλτα  
Προς το παρόν, δεν υπάρχει απόφαση για περιοριστικά μέτρα στα σύνορα, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας κ. 
Venko Filipche. Πρόσθεσε ότι η Επιτροπή Λοιμωδών Νοσημάτων διερευνά εάν θα πρέπει να προταθούν 
συγκεκριμένα κριτήρια διέλευσης στα σύνορα, όπως υπάρχουν σε πολλές χώρες της περιοχής. Αναφέρθηκε δε 
στο παράδειγμα της Ελλάδας, λέγοντας ότι μολονότι έχουν επιβληθεί διάφορα περιοριστικά μέτρα, δεν 
αποφεύχθηκε η αύξηση των κρουσμάτων. «Επομένως, μόνο ένα μέτρο που θα ήταν πραγματικά 
αποτελεσματικό θα πρέπει να συνιστάται. Όσον αφορά στις συστάσεις στο εσωτερικό της χώρας, υπάρχουν 
πρωτόκολλα με περιορισμούς, ώστε να επανέλθει προσεκτικά η ζωή στο φυσιολογικό. Προς το παρόν, δεν 
υπάρχουν πολλές εξετάσεις στο νοσοκομεία ασθενών για τους οποίους υπάρχει υποψία για Covid, οπότε προς 
το παρόν, δεν θα χρειαστούν πρόσθετα περιοριστικά μέτρα, σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους», δήλωσε 
ο κ. Filipche. 
 
-Από τις 15 Ιουλίου 2021 αιτήσεις για τη νέα άτοκη πιστωτική γραμμή  
Επιπλέον δάνεια ύψους 10 εκατ. ευρώ πρόκειται να διατεθούν από την Κυβέρνηση προς επιχειρήσεις. Από τις 
15 Ιουλίου τ.ε., εταιρείες από 23 βιομηχανικούς κλάδους μπορούν να υποβάλουν αίτηση για άτοκο δάνειο από 
3.000 έως το πολύ 30.000 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων και τη μείωση των εσόδων τους 
πέρυσι. Τα δάνεια θα απονεμηθούν με σειρά προτεραιότητας. Η περίοδος αποπληρωμής είναι 3,5 έτη, με 
περίοδο χάριτος 1 έτους. «Μόνο οι εταιρείες που χρησιμοποίησαν απαλλαγή μισθών για τον Φεβρουάριο και 
τον Μάρτιο τ.ε. από το πέμπτο πακέτο μέτρων δεν θα είναι επιλέξιμες για την πρόσκληση. Επιλέξιμοι 
δικαιούχοι μπορεί να είναι οντότητες που δεν έχουν εκκρεμείς υποχρεώσεις για τα πακέτα “Covid1” και 
“Covid2” την ημέρα της έναρξης της αίτησης», δήλωσε ο κ. Kire Naumov, Διευθυντής της Τράπεζας Ανάπτυξης. 
Αυτά τα δάνεια, για τα οποία δεν θα καταβληθούν τόκοι, μπορούν να μετατραπούν σε επιχορήγηση έως και 
50% του ποσού, εάν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, όπως εάν οι εταιρείες έχουν φέτος 5% 
περισσότερους υπαλλήλους και 10% περισσότερο εισόδημα σε σύγκριση με πέρυσι. Εάν πληρούν μία από τις 
προϋποθέσεις, μπορούν να λάβουν επιχορηγήσεις 20% ή 30%. 
 
-Μόνο με πιστοποιητικά εμβολιασμού θα επιτρέπονται οι πολιτιστικές και αθλητικές μαζικές 
εκδηλώσεις  
«Δεδομένου ότι το ενδιαφέρον για εμβολιασμό, λαμβάνοντας υπόψη τα ραντεβού, μειώνεται και οι νέες 
μεταλλάξεις του κορωνοϊού άρχισαν να εμφανίζονται στον κόσμο, είμαστε αναγκασμένοι να εξετάσουμε το 
ενδεχόμενο θέσπισης κάποιου είδους περιορισμών για να αποτρέψουμε το φθινοπωρινό νέο κύμα της 
πανδημίας», δήλωσε ο Υπουργός Υγείας κ. Venko Filipce σε συνέντευξη τύπου την Τετάρτη, 14.7.2021. Τόνισε 
ότι η μαζική ανοσοποίηση του πληθυσμού είναι απαραίτητη και εάν δεν επιτευχθεί, εναλλακτικές λύσεις, όπως 
ο περιορισμός της κίνησης των μη εμβολιασμένων, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. «Το ενδιαφέρον των 
ανθρώπων να κάνουν εμβολιασμούς μειώνεται και επομένως ξεκινήσαμε εμβολιασμούς χωρίς την απαίτηση 
ραντεβού. Νέες μεταλλάξεις εμφανίζονται στον κόσμο και ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η μαζική 
ανοσοποίηση του πληθυσμού. Γνωρίζουμε ότι το ενδιαφέρον ενδέχεται να μην αυξηθεί τους επόμενους μήνες 
και γι 'αυτό εξετάζουμε το ενδεχόμενο εισαγωγής κάποιου είδους περιορισμών. Για παράδειγμα, σε όλα τα 
μαζικά γεγονότα/εκδηλώσεις, είτε σε εξωτερικούς χώρους, είτε σε εσωτερικούς χώρους θα απαιτείται 
πιστοποιητικό εμβολιασμού. Αυτό σημαίνει ότι οι μη εμβολιασμένοι δεν θα επιτρέπεται να παρευρίσκονται σε 
μαζικές πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις», δήλωσε ο κ. Filipce. 
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