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1. Επιχειρηματική δραστηριότητα  

1.1 Ενέργεια και Ορυκτά 

-Zaev:  Δέκα μεγάλες εταιρείες έχουν υποβάλει αίτηση για το έργο Cebren  
Σύμφωνα με δηλώσεις του Πρωθυπουργού κ. Ζόραν Ζάεφ στο Μοναστήρι (Bitola), δέκα μεγάλες εταιρείες 
έχουν υποβάλει αίτηση για το Υ/Η έργο Cebren, αξίας μεταξύ 600 και 800 εκατ. ευρώ. Ο Π/Θ επιβεβαίωσε ότι 
με την ολοκλήρωση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, συνεχίζεται η δεύτερη φάση για την υλοποίηση του 
έργου Cebren. Ειδικότερα, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών (στις 21.12.2020 και ώρα 4 
μ.μ.), υποβλήθηκαν 10 μεγάλες προσφορές, οι οποίες είναι, μεταξύ άλλων, η ισπανική εταιρεία ηλεκτρικής 
ενέργειας, η γαλλική εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας, η ελληνική εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας, η EVN μαζί με μια 
αυστριακή εταιρεία, μια τουρκική εταιρεία και μια κινεζική εταιρεία, οι οποίες έδειξαν ενδιαφέρον και υπέβαλαν 
τεκμηρίωση για το έργο Cebren.  
 

-Ο αγωγός πετρελαίου Θεσ/ίκη-Σκοπίων θα είναι διαθέσιμος σε όλους τους εισαγωγείς – η τιμή θα 
καθοριστεί από την ERC  
Ο αγωγός πετρελαίου θα είναι διαθέσιμος για χρήση σε όλους τους εισαγωγείς καυσίμων ντίζελ, ενώ η τιμή για 
τη χρήση του θα καθορίζεται από τη Ρυθμιστική Επιτροπή Ενέργειας και Υδάτων - αυτή είναι η λύση που 
προτείνει η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας σχετικά με την επανενεργοποίηση του 
αγωγού πετρελαίου, ο οποίος έχει παραμένει ανενεργός εδώ και οκτώ χρόνια. Στην 24η σύνοδό της, η 
Κυβέρνηση εξέτασε την έκθεση σχετικά με το ρόλο της εμπορικής εταιρείας Naftovod DOOEL Skopje, ως 
μέτοχος μειοψηφίας στην εταιρεία αγωγού αργού πετρελαίου Θεσσαλονίκης-Σκοπίων Vardax AD. Ταυτόχρονα, 
η Κυβέρνηση επισήμανε ότι μια απόφαση σχετικά με τον αγωγό μεταφοράς πετρελαίου θα πρέπει να 
αναζητηθεί εντός της Ενεργειακής Κοινότητας. 
 
-Προς πώληση ή μετατροπή με χρήση φυσικού αερίου ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της 
Βόρειας Μακεδονίας TEC Negotino 
Σύμφωνα με δηλώσεις του Πρωθυπουργού κ. Ζόραν Ζάεφ σχεδιάζεται η πώληση του σταθμού παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας της Βόρειας Μακεδονίας TEC Negotino, ή εναλλακτικά η μετατροπή του με χρήση 
φυσικού αερίου - μια επένδυση αξίας περίπου 200 εκατ. ευρώ έως 500 εκατ. ευρώ. Για το TEC Negotino 
ξεκίνησε πρόσκληση μελέτης σκοπιμότητας των στρατηγικών επιλογών και η Κυβέρνηση θα αποφασίσει, το 
πρώτο εξάμηνο του 2021, εάν θα κατασκευάσει μια νέα μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αέριο 
στον ίδιο τόπο μέσω μιας σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα ή θα πουλήσει την υπάρχουσα εγκατάσταση. 
Τον Νοέμβριο 2020, ο ΠΘ κ. Ζάεφ δήλωσε ότι η Κυβέρνηση εξετάζει τη μερική ή πλήρη ιδιωτικοποίηση του 
TEC Negotino και αρκετών άλλων κρατικών ελεγχόμενων εταιρειών. Ο TEC Negotino, άρχισε να λειτουργεί το 
1978, δεν παρήγαγε ηλεκτρική ενέργεια για περισσότερα από δέκα χρόνια, κυρίως λόγω του υψηλού κόστους 
παραγωγής, δεδομένου ότι χρησιμοποιούσε πετρέλαιο ως πρώτη ύλη.  
Επιπλέον, η Κυβέρνηση έχει εξασφαλίσει κεφάλαια επιχορήγησης για τη διενέργεια μελετών σκοπιμότητας για 
την εγκατάσταση τριών φωτοβολταϊκών σταθμών με συνολική ισχύ 160 MW στον θερμικό σταθμό παραγωγής 
ενέργειας της REK Bitola. Ο θερμοηλεκτρικός σταθμός REK Bitola είναι η κύρια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας στη 
Βόρεια Μακεδονία. 
 

-Συμφωνία μεταξύ των διαχειριστών μεταφοράς ενέργειας MEPSO (ΔτΒΜ) και KOSTT (Κοσσόβου) 
Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς ηλεκτρικής Ενέργειας της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας 
(MEPSO) δήλωσε, στις 14 Δεκεμβρίου 2020, ότι υπέγραψε Συμφωνία με το Διαχειριστή του συστήματος 
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας του Κοσσόβου (KOSTT) για τη διενέργεια άμεσου εμπορίου ηλεκτρικής 
ενέργειας μεταξύ των δύο χωρών, οργανώνοντας δημοπρασίες για τις διαθέσιμες δυνατότητες μεταφοράς. Η 
Συμφωνία επέτρεψε την πραγματοποίηση της πρώτης ημερήσιας δημοπρασίας για τις διαθέσιμες δυνατότητες 
μετάδοσης και στις δύο κατευθύνσεις της γραμμής μεταφοράς 400 kV που συνδέει τις δύο χώρες. Η Συμφωνία 
μεταξύ MEPSO και KOSTT είναι σημαντική για τη δημιουργία συνθηκών για το εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας 
μεταξύ των δύο χωρών, ως ένα άλλο βασικό βήμα προς τη δημιουργία μιας περιφερειακής αγοράς και τη 
μελλοντική ένταξή της στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.  
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1.2 Κατασκευών, δομικών υλικών και Real Estate 

-Άρση μορατόριουμ κατασκευών στο Δήμο Centar (Σκόπια) με απόφαση Συνταγματικού δικαστηρίου 
Το Συνταγματικό Δικαστήριο υιοθέτησε την άρση των προσωρινών μέτρων αναστολής του μορατόριουμ για 
την οικοδόμηση στο Δήμο Centar (Σκόπια). Αυτό σημαίνει ότι όλα τα οικοδομικά σχέδια μπορούν να 
επανενεργοποιηθούν και η έκδοση νέων οικοδομικών αδειών μπορεί να συνεχιστεί ήδη από 17.12.2020. Το 
Συνταγματικό Δικαστήριο δήλωσε ότι ξεκίνησε μια διαδικασία που βασίζεται σε ενδείξεις ότι το μορατόριουμ 
στις κατασκευές ψηφίστηκε κατά παράβαση του Συντάγματος. 
 
-ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ: Τριπλασιάζεται για ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται  
Ο φόρος επί των ακινήτων που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για περισσότερο από έξι μήνες το χρόνο θα αυξηθεί 
τρεις φορές. Αυτό είναι σύμφωνο με τον τροποποιημένο νόμο περί φόρου ιδιοκτησίας που ενέκρινε πρόσφατα 
η Κυβέρνηση. Οι αλλαγές θα αρχίσουν να ισχύουν την 1η Ιανουαρίου 2022. Η υπηρεσία Τύπου της 
Κυβέρνησης ανέφερε ότι ο στόχος ήταν να εξασφαλιστεί προοδευτική και δίκαιη φορολογία και ότι η αλλαγή 
αναμένεται να έχει θετική επίδραση στους δημοτικούς προϋπολογισμούς. Εάν το κράτος, ένας Δήμος, η Πόλη 
των Σκοπίων ή οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν καταφέρει να δηλώσει την ακίνητη περιουσία που 
δεν χρησιμοποιεί, θα πρέπει να πληρώσει φόρο ιδιοκτησίας πέντε φορές υψηλότερο από τον προβλεπόμενο. 
 
-Κατασκευή του Εμπορικού Κέντρου (City Mall) στο Stip  
Η εταιρεία “Dik Fagus” ξεκίνησε επίσημα την κατασκευή ενός νέου εμπορικού κέντρου στο Stip με το όνομα 
"Stip City Mall - Closer to You". Η επένδυση ανέρχεται σε περίπου 10 εκατ. ευρώ και αναμένεται να ανοίξει 250 
νέες θέσεις εργασίας. "Στόχος μας είναι να οικοδομήσουμε κάτι που θα επιταχύνει την οικονομική ανάπτυξη 
αυτής της περιοχής και θα φέρει διάσημα εμπορικά σήματα και τους παραγωγούς διαφόρων προϊόντων πιο 
κοντά στους πολίτες του Stip και της γύρω περιοχής", δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του Dik Fagus κ. 
Goran Jordev. Στην επίσημη έναρξη των εργασιών συμμετείχαν ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. 
Blagoj Bocvarski και ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος του Stip κ. Sasko Nikolov. 
 

1.3 Τραπεζικός Τομέας & Χρηματιστηριακή αγορά 

-Νέα γραμμή πίστωσης «Kovid 3»  

Η Κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας ανακοίνωσε νέα πιστωτική γραμμή, την τρίτη κατά σειρά «Kovid 3», για 

την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, με χρηματοδοτική 

αρωγή της ΕΕ, ύψους 31 εκατ. ευρώ, μέσω του μηχανισμού “EU4Resilience”. Παρουσιάστηκε δημοσίως η νέα 

πιστωτική γραμμή για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19 στη Βόρεια Μακεδονία, από 

τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης αρμόδιο για τις οικονομικές υποθέσεις κ. Fatmir Bytyqi, τον Πρέσβη της εδώ 

Αντιπροσωπείας της ΕΕ κ. David Geer και τον Διευθυντή της Αναπτυξιακής Τράπεζας της Βόρειας Μακεδονίας 

κ. Kire Naumov. (βλ. https://mbdp.com.mk/mk/vesti/687-1-7). Ο Αντιπρόεδρος κ. Bytyqi ευχαρίστησε της ΕΕ για 

την πολύ σημαντική βοήθεια που παρέχεται στην χώρα του για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών 

της πανδημίας COVID-19. Επεσήμανε ότι, η νέα πιστωτική γραμμή διαφέρει από τις προηγούμενες, γιατί 

επιτρέπει στους ιδιοκτήτες βιοτεχνικών επιχειρήσεων που αντιμετώπισαν ζημίες τουλάχιστον 20% να 

υποβάλουν αίτηση. Με τα προηγούμενα πιστωτικά όρια "Kovid 1" και "Kovid 2", παρέχονταν στις επιχειρήσεις 

13,5 εκατ. ευρώ, επιτρέποντάς τους να διατηρήσουν περίπου 18.000 θέσεις εργασίας", σύμφωνα με αναφορές 

του κ. Bytyqi. Ο Διευθυντής της Τράπεζας Ανάπτυξης κ. Naumov ενημέρωσε ότι οι εταιρείες θα λαμβάνουν 

δάνεια χωρίς επιτόκιο, για περίοδο έως και 3 ετών, συν περίοδο χάριτος 6 μηνών. Οι αιτήσεις υποβάλλονταν 

για δάνεια τουλάχιστον 3.000 ευρώ και όχι περισσότερο από 15.000 ευρώ, από τις 16 έως τις 30 Δεκεμβρίου 

2020. Στη νέα πιστωτική γραμμή υπάρχει μια νέα συνιστώσα επιχορήγησης που αφορά τέσσερις κατηγορίες 

επιχειρήσεων: α) εταιρείες που διαχειρίζονται από γυναίκες ή συμπεριλαμβάνονται γυναίκες στην δομή 

ιδιοκτησίας, β) εταιρείες που διαχειρίζονται από νέους έως 29 ετών, γ) εταιρείες προσανατολισμένες στις 

εξαγωγές, με έσοδα που πραγματοποιούνται από εξαγωγές τουλάχιστον κατά 50% και δ) εταιρείες που 

πραγματοποιούν έργα και δραστηριότητες στον τομέα της πράσινης οικονομίας.  

 
 

https://mbdp.com.mk/mk/vesti/687-1-7
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-Πώληση κρατικών τίτλων της ΔτΒΜ ύψους 37,3 εκατ. ευρώ  
Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, το Υπουργείο Οικονομικών της Βόρειας Μακεδονίας πούλησε, 
σε τρεις δημοπρασίες κρατικούς, τίτλους ύψους 2,3 δισ. δηνάρια (45,4 εκατ. δολ./ 37,3 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα, 
το Υπουργείο πούλησε μονοετή γραμμάτια του δημοσίου, αξίας 1,28 δισ. δηναρίων, διετή γραμμάτια δημοσίου 
αξίας 650 εκατ. δηναρίων και 15ετή κρατικά ομόλογα, αξίας 409,42 εκατ. δηναρίων. Τη διενέργεια της πώλησης 
των κρατικών τίτλων αναλαμβάνει η Κεντρική Τράπεζα, μέσω προσφορών όγκου στις οποίες η τιμή και το 
κουπόνι καθορίζονται εκ των προτέρων και οι κύριοι έμποροι υποβάλλουν προσφορές μόνο με ποσά.  
 
-Τα εμβάσματα προς τη Βόρεια Μακεδονία θα μειωθούν 26% σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα   
Τα μεταναστευτικά εμβάσματα προς στη Βόρεια Μακεδονία αναμένεται ότι θα μειωθούν κατά 26% το 2020, 
ενώ εκτιμάται ότι θα ανακάμψουν μεσοπρόθεσμα. Σύμφωνα με δηλώσεις της Διοικητού της Κεντρικής 
Τράπεζας κας Anita Angelovska-Bezhoska, τα εμβάσματα αναμένεται να μειωθούν το 2020, ως αποτέλεσμα 
της αβεβαιότητας του περιβάλλοντος και της κατάστασης των χρηματοπιστωτικών αγορών, όπου διαμένει η 
πλειονότητα των μεταναστών. Σύμφωνα με την κα Angelovska-Bezhoska, τα εμβάσματα σε μετρητά έχουν 
μειωθεί, αλλά οι μεταφορές μετρητών μέσω χρηματοοικονομικών καναλιών αυξάνονται. Ως εκ τούτου, 
αναμένεται πτώση 26% για το 2020 και σταδιακή ανάκαμψη μεσοπρόθεσμα, κυρίως λόγω της βελτίωσης της 
παγκόσμιας κατάστασης και της επιστροφής στα προ της κρίσης επίπεδα. Ωστόσο, αυτή η ανάκαμψη θα είναι 
μέτρια, λαμβάνοντας υπόψη την ακόμη υψηλή αβεβαιότητα. Οι προβλέψεις της Κεντρικής Τράπεζας της 
Βόρειας Μακεδονίας είναι σύμφωνες με εκείνες της Παγκόσμιας Τράπεζας, η οποία εκτιμά ότι η παγκόσμια 
πτώση των εμβασμάτων θα φτάσει περίπου 20%». 
 

1.4 Τομέας Μεταφορών & Επικοινωνιών/Πληροφορικής 

-Ψηφιακή πλατφόρμα οικοσυστήματος για νεοσύστατες επιχειρήσεις στο Τέτοβο 
Εκπρόσωποι της Start-up Macedonia (sic) παρουσίασαν στο Κρατικό Πανεπιστήμιο του Τέτοβο τη νέα 
πλατφόρμα ψηφιακού οικοσυστήματος, η οποία θα χρησιμεύσει για τη σύνδεση όλων των νεοσύστατων 
επιχειρήσεων στη Βόρεια Μακεδονία σε ένα ενιαίο σύστημα. "Δημιουργήσαμε μια πλατφόρμα που επιτρέπει 
στις νεοσύστατες εταιρείες να αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για προγράμματα επιτάχυνσης, 
εκδηλώσεις, πρόσβαση σε χρηματοδότηση κλ.π. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να βοηθήσουμε αυτές τις 
επιχειρήσεις να βρουν ευκαιρίες για την ανάπτυξή τους, ώστε να μπορέσουν να γίνουν σημαντικοί 
συμμετέχοντες στην εθνική οικονομία", δήλωσε ο κ. Ιγκόρ Μάντζοφ από την Start-up Macedonia (sic), 
προσθέτοντας ότι το έργο αποτελεί μέρος του Προγράμματος Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων και 
Επιχειρηματικού Οικοσυστήματος, το οποίο χρηματοδοτείται από την USAID. Παρόμοιες παρουσιάσεις 
πραγματοποιήθηκαν επίσης στο Γκόστιβαρ, το Βέλες, τη Στρούμιτσα και το Μοναστήρι (Bitola), οι οποίες 
διοργανώθηκαν κυρίως διαδικτυακά λόγω της πανδημίας COVID-19. 
 

1.5 Αγροτικός τομέας και τομέας τροφίμων 

-Βόρεια Μακεδονία: Περισσότερες οι εισαγωγές από τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων και τροφίμων   
Όπως καταγράφουν άνθρωποι της αγροτικής παραγωγής στη Βόρεια Μακεδονία, η χώρα από παραγωγός και 
εξαγωγέας αγροτικών προϊόντων και τροφίμων έχει μετατραπεί εδώ και χρόνια σε εισαγωγέα. Αν και έχει 
ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες και εύφορο έδαφος, μεγάλο μέρος της γης παραμένει ακαλλιέργητο. Κάποτε 
η χώρα ήταν σημαντικός παραγωγός και εξαγωγέας παραδοσιακών προϊόντων, όπως γάλακτος και 
γαλακτοκομικών προϊόντων, λαχανικών, φρούτων και προϊόντων παραγωγής θερμοκηπίου. Σήμερα, η χώρα 
εισάγει πολλά από αυτά τα προϊόντα. Εκτιμούν ότι, πρέπει να αλλάξει το μοντέλο των επιδοτήσεων. Αντί των 
επιδοτήσεων ανά περιοχή, να παρέχεται η υποστήριξη ανά κιλό παραγωγής σε ένα εγγεγραμμένο κέντρο 
αγοράς, μέχρι την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τρέχον μοντέλο κατανομής των επιδοτήσεων 
μείωσε δραστικά την υποστήριξη μεγάλων αγροβιομηχανικών εγκαταστάσεων, οι οποίες, σύμφωνα με αυτούς, 
μπορούν τώρα να βοηθήσουν περισσότερο στην ανάκαμψη της οικονομίας. Όπως αναφέρουν είναι 
απαραίτητο να επιλυθούν διαρθρωτικά προβλήματα στη γεωργία, προκειμένου να διατηρηθούν η κτηνοτροφία, 
τα σιτηρά και η αμπελουργία της χώρας.  
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-Η Αλβανία απαγόρευσε την εισαγωγή ζώων από την Βόρεια Μακεδονία  
Η Αλβανία απαγόρευσε την εισαγωγή και διαμετακόμιση ζώων από τη Βόρεια Μακεδονία, ως μέτρο 
προστασίας έναντι των ζωικών ασθενειών. «Η απόφαση για την απαγόρευση εισαγωγής και διαμετακόμισης 
ελήφθη ως αποτέλεσμα αμέλειας του Οργανισμού Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων της Βόρειας 
Μακεδονίας, για τη έγκαιρη ρύθμιση εγγράφων σχετικά με εμφάνιση ζωικών ασθενειών και την υποβολή 
έκθεσης στον Διεθνή Οργανισμό για την Προστασία της Υγείας των Ζώων», δήλωσε ο Επικεφαλής της 
Ένωσης Κτηνοτρόφων κ. Medzit Amiti. Πρόσθεσε επίσης ότι, λόγω αυτής της καθυστέρησης, η Βόρεια 
Μακεδονία θα έχει απώλεια περίπου 12 εκατ. ευρώ, εάν δεν ανοίξουν τα σύνορα. Ο Οργανισμός Τροφίμων και 
Κτηνιατρικών Θεμάτων της Βόρειας Μακεδονίας, ανέφερε ότι τον έβδομο μήνα 2020 υπήρχε ανακοίνωση για 
αφθώδη πυρετό (blue tongue) που εμφανίστηκε σε μικρά και μεγάλα ζώα και βάσει αυτού εκδόθηκε 
απαγόρευση της κυκλοφορίας ή του εμπορίου εκ μέρους της Βόρειας Μακεδονίας. «Η Αλβανία δεν πρέπει να 
εμποδίζει αυτήν τη διαδικασία, επειδή εργαζόμαστε πολύ προσεκτικά και η ασθένεια δεν είναι πλέον 
παρούσα, ενώ όταν εντοπίζονται κρούσματα, από μόνοι μας απαγορεύουμε το εμπόριο και τη μετακίνηση. 
Περιμένουμε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα ότι η Αλβανία θα λάβει απόφαση και θα επιτρέψει τη ροή των 
ζώων", ανέφερε ο Οργανισμός Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων της Βόρειας Μακεδονίας.  
 
-Οι καπνοπαραγωγοί απειλούν να εμποδίσουν την αγορά καπνών 
Σύμφωνα με εδώ δημοσιεύματα, οι καπνοπαραγωγοί προειδοποιούν ότι θα εμποδίσουν οριστικά τις πωλήσεις 
καπνού, εάν οι αγοραστές συνεχίσουν, όπως ισχυρίζονται, να υποτιμούν την ποιότητα των αποδόσεων τους. 
Προγραμματίζουν μάλιστα νέα συνάντηση με τον Πρωθυπουργό κ. Ζόραν Ζάεφ. Ο νόμος ορίζει ότι, αφού μια 
επιτροπή δευτέρου βαθμού λάβει απόφαση υπέρ του παραγωγού, οι αγοραστές υποχρεούνται να αγοράσουν 
τον καπνό σε τιμή υψηλότερης κατηγορίας, και εάν αυτό αποτύχει μετά από τρεις διαδοχικές αποφάσεις, ο 
αγοραστής χάνει την άδειά του. Παρόλα αυτά, όπως σημειώνουν οι καπνοπαραγωγοί, οι αγοραστές επιμένουν 
να πληρώνουν λιγότερα.  
 
-Προσχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για τη γεωργία (NSARD, 2021- 2027)  
Το Υπουργείο Γεωργίας δημοσίευσε, στις 15.12.2020, το προσχέδιο της Εθνικής Στρατηγικής για τη γεωργία 
και την αγροτική ανάπτυξη (NSARD) για την περίοδο 2021-2027. Από το Υπουργείο Γεωργίας ενημερώνουν ότι 
το NSARD καθορίζει τις προτεραιότητες για ανάπτυξη στη γεωργία τα επόμενα 7 χρόνια και ότι σκοπεύουν να 
προχωρήσουν σε αύξηση των κεφαλαίων για την υποστήριξη της ανάπτυξης αυτού του κλάδου, παρά την 
πανδημία COVID-19, διότι έχει πολυδιάστατη σημασία για τη χώρα. Εάν εγκριθεί, η νέα στρατηγική θα 
επικεντρωθεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των γεωργικών εταιρειών, στην 
εφαρμογή οικολογικών προτύπων και στη διασφάλιση της ίσης και βιώσιμης ανάπτυξης όλων των αγροτικών 
περιοχών. Από το Υπουργείο Γεωργίας ενημερώνουν ότι το προσχέδιο της Στρατηγικής εκπονήθηκε μετά από 
διεξοδικές αναλύσεις των δύο προηγούμενων εγγράφων αυτού του τύπου, καθώς και διαβούλευση με 
εμπειρογνώμονες στον τομέα της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης.  
 
-Κίνδυνος κατάρρευσης για τους μύλους της Βόρειας Μακεδονίας  
Σύμφωνα με τους αρτοπαραγωγούς, οι μύλοι στη χώρα κινδυνεύουν με κατάρρευση πριν από τη νέα 
συγκομιδή του 2021, καθώς δεν θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν σιτάρι για το τρέχον έτος. Με την 
πανδημία, δύο μύλοι έκλεισαν, εκ των οποίων ο ένας ήταν ο τρίτος μεγαλύτερος στην αγορά της Βόρειας 
Μακεδονίας. Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της Ένωσης Άλεσης και Αρτοποιίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου 
της Βόρειας Μακεδονίας, κ. Goran Malishikj, οι μύλοι εργάζονται αυτή τη στιγμή με τη μισή δυναμικότητα. 
Ανέφερε ότι η κατάσταση δεν έχει εις έτι επηρεάσει τις τιμές του ψωμιού και των αρτοσκευασμάτων, ωστόσο 
δεν είναι βέβαιό πως θα εξελιχθεί, εάν δεν υπάρξουν τακτικές ετήσιες επιδοτήσεις. Από τους 70 μύλους της 
χώρας, λειτουργούν μόνο οι εννέα και αυτοί με περιορισμένη δυναμικότητα σε σχέση με πέρυσι, η οποία δεν 
ξεπερνούσε το 50%, λόγω της πανδημίας και του αθέμιτου ανταγωνισμού από τη Σερβία. Ισχυρίζονται ότι τα 
μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας μείωσαν την κατανάλωση αλεύρων (π.χ. από το προσωπικό των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που κατανάλωνε ποσότητες αρτοσκευασμάτων όταν λειτουργούσαν). 
 
-377,7 εκατ. δηνάρια στους παραγωγούς σταφυλιών  
Ο Διευθυντής του Οργανισμού Οικονομικής Στήριξης της Γεωργίας και της Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Nikica 
Bacovski ενημέρωσε ότι ο Οργανισμός κατέβαλε 377,7 εκατ. δηνάρια σε 8.780 παραγωγούς σταφυλιών, 
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σύμφωνα με σχετικό μέτρο, στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19. “Το μέτρο αυτό καλύπτει το 30% των 
δαπανών των παραγωγών σταφυλιών που έχουν πωλήσει τα σταφύλια τους σε εγγεγραμμένους παραγωγούς 
οίνου. Με αυτές τις πληρωμές αμβλύνουμε τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας που υπέστησαν οι 
παραγωγοί σταφυλιών κατά την περίοδο μεταξύ Ιανουαρίου και Οκτωβρίου 2020. Η αμπελουργία είναι ένας 
πολύ σημαντικός κλάδος της γεωργίας στη χώρα” δήλωσε ο κ. Bacovski. 
 

1.6 Βιομηχανικός Τομέας  

-Δείκτες τιμών βιομηχανικού παραγωγού, Οκτώβριος 2020   
Σύμφωνα με τα στοιχεία της εδώ Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, τον Οκτώβριο του 2020, οι τιμές 

βιομηχανικής παραγωγής, συνολικά, μειώθηκαν κατά 0,5% σε μηνιαίο επίπεδο και κατά 0,6% σε ετήσιο 

επίπεδο. Τον Οκτώβριο 2020, σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2020, οι τιμές των βιομηχανικών παραγωγών, 

συνολικά, μειώθηκαν στον τομέα «Μεταλλεία και λατομεία» κατά 3,2%, στην «Μεταποίηση» κατά 0,3% και 

στην «Ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, ατμός και κλιματισμός» κατά 0,8%. Τον Οκτώβριο 2020, σε σύγκριση 

με τον Οκτώβριο 2019, οι τιμές των βιομηχανικών παραγωγών, συνολικά, αυξήθηκαν στον τομέα «Μεταλλεία 

και λατομεία» κατά 2,5% και στον τομέα «Ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, ατμός και κλιματισμός» κατά 

4,5%, ενώ στον τομέα «Κατασκευή» οι τιμές μειώθηκαν κατά 1,2%. 

-Δείκτες τιμών βιομηχανικού παραγωγού στη μη εγχώρια αγορά, Οκτώβριος 2020 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της εδώ Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, τον Οκτώβριο του 2020, οι τιμές 
βιομηχανικού παραγωγού στη μη εγχώρια αγορά μειώθηκαν κατά 0,8% σε μηνιαίο επίπεδο και κατά 1,6% σε 
ετήσιο επίπεδο. Τον Οκτώβριο 2020, σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2020, οι τιμές των βιομηχανικών 
παραγωγών στη μη εγχώρια αγορά μειώθηκαν στον τομέα «Μεταλλεία και λατομεία» κατά 4,5% και στη 
«Μεταποίηση» κατά 0,5%. Τον Οκτώβριο 2020, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2019, οι τιμές βιομηχανικών 
παραγωγών στη μη εγχώρια αγορά στον τομέα «Μεταλλεία και λατομεία» παρέμειναν αμετάβλητες, ενώ στη 
«Μεταποίησης» οι τιμές μειώθηκαν κατά 1,8%. 
 

1.7 Τομέας Τουρισμού 

-Bekteshi: Δεν θα υπάρχουν περαιτέρω περιορισμοί για τους τομείς φιλοξενίας και τουρισμού  
Σύμφωνα με δηλώσεις του εδώ Υπουργού Οικονομίας κ. Kreshnik Bekteshi, δεν προβλέπονται περαιτέρω 

περιορισμοί για τους τομείς της φιλοξενίας και του τουρισμού κατά την προσεχή περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη 

τις πληροφορίες που υπάρχουν από την Επιτροπή για τις μολυσματικές ασθένειες και την πρόβλεψη για τον 

εμβολιασμό του πληθυσμού. Όπως δήλωσε, θα συνεχίσουν να ισχύουν τα κυβερνητικά μέτρα που ήδη 

ισχύουν, αλλά οι περιορισμοί θα χαλαρώσουν εάν μειωθεί ο αριθμός των περιπτώσεων. Πρόσθεσε δε ότι, 

σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία δεν αναμένονται περαιτέρω περιορισμοί.  

-Μείωση άνω του 60% του αριθμού των τουριστών στη Βόρεια Μακεδονία, Οκτ. 2020 
Ο αριθμός των τουριστών τον Οκτώβριο ήταν 33.929, πτώση κατά 65,1% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα το 

2019, ενώ ο αριθμός των διανυκτερεύσεων που πέρασαν οι τουρίστες ήταν 80.612, μείωση 59,7%, σύμφωνα 

με στοιχεία της εδώ Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Ο αριθμός των εγχώριων τουριστών τον Οκτώβριο, σε 

σύγκριση με τον ίδιο μήνα το 2019, μειώθηκε κατά 11,4%, ενώ ο αριθμός των ξένων τουριστών μειώθηκε κατά 

87,4%. Ο αριθμός των διανυκτερεύσεων που πραγματοποιήθηκαν από τους εγχώριους τουρίστες μειώθηκε 

κατά 14,0% και ο αριθμός των διανυκτερεύσεων από ξένους τουρίστες μειώθηκε κατά 84,8%. Την περίοδο 

Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2020, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2019, ο αριθμός των τουριστών μειώθηκε 

κατά 60,8%, ο αριθμός των εγχώριων τουριστών μειώθηκε κατά 20,0%, ενώ ο αριθμός των ξένων τουριστών 

μειώθηκε κατά 84,2%. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2020, ο αριθμός των διανυκτερεύσεων 

μειώθηκε κατά 47,2%: ο αριθμός των διανυκτερεύσεων που πραγματοποιήθηκαν από εγχώριους τουρίστες 

μειώθηκε κατά 14,1%, ενώ οι διανυκτερεύσεις από ξένους τουρίστες μειώθηκαν κατά 84,1%.  
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-SSK Presents “Macedonian Digital Tour Guide” 
Τα Εμπορικά Επιμελητήρια της Βόρειας Μακεδονίας (SSK) παρουσίασαν τον νέο «Ψηφιακό Ξεναγό», ως 
πρόταση-λύση για τον τουριστικό τομέα, ο οποίος υπέστη σημαντικές ζημίες από την πανδημία COVID-19. «Σε 
καιρό κατά τον οποίο οι πολίτες συνιστώνται να μην εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, η ψηφιοποίηση είναι μια 
κρίσιμη διαδικασία για την εξασφάλιση της προόδου, γι' αυτό δημιουργήσαμε και ιδρύσαμε τον λεγόμενο 
«Ψηφιακό Ξεναγό», ο οποίος είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα που μπορεί να παρέχει πολλές πληροφορίες 
για τον τουρισμό και τους τουριστικούς χώρους στη χώρα μας. «Αυτή είναι μια εξαιρετική λύση σε μια εποχή 
στην οποία οι τουρίστες τείνουν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για τα μέρη που θέλουν να επισκεφθούν 
μέσω του διαδικτύου», δήλωσε ο κ. Βλάντιμιρ Γκραμάτικοφ, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Τουρισμού των 
SSK. Η νέα πλατφόρμα είναι διαθέσιμη online στη www.tourism.mk. Η παρουσίαση της πλατφόρμας αποτελεί 
μέρος του σχεδίου για την ενίσχυση της τοπικής και περιφερειακής ανταγωνιστικότητας, το οποίο 
χρηματοδοτείται από την ΕΕ. 
 
-Τουριστικές δυνατότητες της Βορείας Μακεδονίας με επίκεντρο τον ορεινό τουρισμός 
Ο Πρωθυπουργός επιθεώρησε τις τρέχουσες εργασίες στο Ponikva για τη χειμερινή περίοδο. "5 εκατ. δηνάρια 
παρασχέθηκαν από το Υπουργείο Τοπικής Αυτοδιοίκησης και από την Ελβετική Υπηρεσία Ανάπτυξης και 
Συνεργασίας για την ανοικοδόμηση των ski-lifts στην Ponikva. Χάρη σε αυτές τις επενδύσεις, και το γεγονός ότι 
η Κυβέρνηση ανακήρυξε την περιοχή Osogovo, ως προστατευόμενη περιοχή, οι τουριστικές δυνατότητες εκεί 
αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά. «Μπορεί να μην έχουμε θάλασσα, αλλά έχουμε υπέροχα βουνά, με δάση 
και εκπληκτική φύση και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα για να συμβάλουμε στην 
οικονομική ανάπτυξη του Κράτους», δήλωσε ο κ. Ζάεφ. 
 

1.8 Τομέας Εμπορίου 

-Κανάλια ψηφιακών πληρωμών πιο ελκυστικά λόγω του αντίκτυπου της πανδημίας COVID-19 
Οι πληρωμές με κάρτες στο εμπόριο στη Βόρεια Μακεδονία, κατά το γ’ τρίμηνο 2020, σημείωσαν σημαντική 

ετήσια αύξηση, τόσο στον αριθμό, όσο και στην αξία των εκτελούμενων συναλλαγών, 41% και 42%, 

αντίστοιχα. Ως εκ τούτου, είναι εμφανής η υψηλή ετήσια αύξηση του αριθμού των πληρωμών με κάρτες μέσω 

διαδικτυακών σημείων πώλησης, η οποία κατά το γ’ τρίμηνο 2020 ήταν 175% και είναι σχεδόν πέντε φορές 

υψηλότερη από την ετήσια αύξηση του ίδιου τριμήνου του προηγούμενου έτους (37,7%). Όσον αφορά στη 

χρήση καρτών πληρωμής σε φυσικά σημεία πώλησης, το γ’ τρίμηνο του 2020 πραγματοποιήθηκε ετήσια 

αύξηση 36,8%, η οποία είναι σημαντικά υψηλότερη από την ετήσια αύξηση του ίδιου τριμήνου 2019 (22,3%). 

Από την άλλη πλευρά, ο αρνητικός αντίκτυπος της πανδημίας έγινε έντονος στις πληρωμές με βάση το μέσο 

μεταφοράς πίστωσης, το οποίο σημείωσε ετήσια μείωση 4,4% ως προς τον αριθμό και 4,9% σχετικά με την 

αξία των συναλλαγών. Μετά το ξέσπασμα της κρίσης COVID-19, τα φυσικά πρόσωπα αποκομίζουν όλο και 

περισσότερο τα οφέλη των ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών. Ο αριθμός των μεταφορών ηλεκτρονικής 

πίστωσης που ξεκίνησαν οι πολίτες το γ’ τρίμηνο 2020 αυξήθηκε κατά 35,4% σε ετήσια βάση, δηλαδή σχεδόν 

τρεις φορές υψηλότερος σε σύγκριση με την ετήσια αύξηση το ίδιο τρίμηνο του 2019 (12,8%). Για να 

πραγματοποιήσουν πληρωμές, οι πολίτες χρησιμοποίησαν κυρίως εφαρμογές για κινητά, κάτι που δείχνει μια 

περαιτέρω αλλαγή στις συνήθειες πληρωμής υπέρ της χρήσης ψηφιακών καναλιών πληρωμής. Ο αριθμός των 

πληρωμών που πραγματοποιούνται μέσω κινητού τηλεφώνου έχει αυξηθεί εντυπωσιακά κατά 84,2% σε ετήσια 

βάση. Η καταγεγραμμένη αύξηση αυτών των πληρωμών είναι επίσης πολύ υψηλότερη από την ετήσια αύξηση 

που πραγματοποιήθηκε το γ’ του 2019, η οποία ήταν 49,3%. Επίσης, το γ’ τρίμηνο 2020, η ανοδική τάση των 

εγχώριων πληρωμών από τους πολίτες μέσω υπολογιστή συνεχίζεται. Πιο συγκεκριμένα, το γ’ τρίμηνο του 

2020 οι πληρωμές αυτές σημείωσαν υψηλή ετήσια αύξηση 20,1%, που είναι τέσσερις φορές υψηλότερη από 

την ετήσια αύξηση του τρίτου τριμήνου του 2019, όταν ήταν ίση με 4,7%. Η αλλαγή στις συνήθειες των πολιτών 

σε συνθήκες περιορισμένης κυκλοφορίας λόγω της πανδημίας, συνέβαλε στην εντυπωσιακή ετήσια αύξηση 

των ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω καρτών στη χώρα κατά 141%, καθώς και στις μεταφορές ηλεκτρονικής 

πίστωσης 28%, και στα τρία τρίμηνα του 2020. 

 

http://www.tourism.mk/
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-Δείκτες κύκλου εργασιών στον τομέα του εμπορίου, Οκτώβριος 2020 
Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, τον Οκτώβριο 2020, σε 

σύγκριση με τον Οκτώβριο 2019, ο κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο μειώθηκε στις ακόλουθες ομάδες: 

“Λιανική πώληση τροφίμων, ποτών και καπνού” (κατά 3,1%, σε ονομαστικούς όρους και 6,8% σε 

πραγματικούς όρους), “Λιανική πώληση προϊόντων μη-τροφίμων, εκτός από καύσιμα” (κατά 12,2% σε 

ονομαστικούς όρους και 12,5% σε πραγματικούς όρους), και “Λιανικό εμπόριο, εκτός από καύσιμα 

αυτοκινήτων” (κατά 8,1% σε ονομαστικούς όρους και 10,0% σε πραγματικούς όρους) και το “λιανικό εμπόριο 

καυσίμων αυτοκινήτων” (κατά 26,9% σε ονομαστικούς όρους και 15,6% σε πραγματικούς όρους). 

-Δείκτης τιμών καταναλωτή και δείκτης λιανικών τιμών, Νοέμβριος 2020 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης τιμών καταναλωτή τον Νοέμβριο 2020, 

σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα ήταν 100,0, ενώ ο δείκτης λιανικών τιμών ήταν 100,3. Ο δείκτης τιμών 

καταναλωτή τον Νοέμβριο 2020, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο, αλλά 

υπήρξαν κινήσεις σε ορισμένες υποομάδες. Αύξηση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή τον Νοέμβριο 2020, 

καταγράφηκε σε “φρέσκα ή διατηρημένα με απλή ψύξη λαχανικά εκτός από πατάτες και άλλους κονδύλους” 

κατά 13,3%, “έλαια και λίπη” κατά 2,2%, “μπύρα” κατά 0,5%, “αλκοολούχα ποτά” κατά 0,4%, “τυρί και γιαούρτι, 

τρόφιμα προϊόντα π.δ.κ.α., μεταλλικά νερά, αναψυκτικά, χυμούς φρούτων και λαχανικών” κατά 0,2%. Τον 

Νοέμβριο 2020, σημειώθηκε επίσης αύξηση των δεικτών τιμών καταναλωτή στο “φυσικό αέριο για νοικοκυριά” 

κατά 2,1%, “ηλεκτρικές συσκευές για προσωπική φροντίδα” κατά 1,7%, “φωτογραφικός και κινηματογραφικός 

εξοπλισμός και οπτικά όργανα” κατά 1,5%, “μικρές ηλεκτρικές οικιακές συσκευές” κατά 1,2%, “εξοπλισμός 

επεξεργασίας πληροφοριών, κήποι, φυτά και λουλούδια” κατά 0,8%, “ενδύματα” 0,6%, “κατοικίδια ζώα και 

συναφή προϊόντα” κατά 0,5%, “μεγάλες οικιακές συσκευές, άλλα ιατρικά προϊόντα” κατά 0,4%, “υλικά για τη 

συντήρηση και επισκευή της κατοικίας κατά 0,2%. Η μείωση του δείκτη τιμών καταναλωτή τον Νοέμβριο 2020, 

σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, σημειώθηκε στα “φρέσκα ή διατηρημένα με απλή ψύξη φρούτα” κατά 

13,3%, “ζάχαρη, μαρμελάδα, μέλι, σοκολάτα και ζαχαροπλαστική” κατά 0,7%, “γάλα” κατά 0,5% και “κρέας” 

κατά 0,2% %. Τον Νοέμβριο 2020, σημειώθηκε επίσης μείωση των “οικιακών και οικιακών υπηρεσιών” κατά 

3,1%, “τα μέσα εγγραφής” κατά 2,2%, τα “αυτοκίνητα” κατά 1,4%, τα “καύσιμα και τα λιπαντικά για εξοπλισμό 

προσωπικής μεταφοράς” κατά 0,6%, τα “στερεά καύσιμα” κατά 0,4%, τα “υποδήματα”, “τα ανταλλακτικά και 

αξεσουάρ για εξοπλισμό προσωπικής μεταφοράς” κατά 0,3%, “άλλες υπηρεσίες για εξοπλισμό προσωπικής 

μεταφοράς, οδικές μεταφορές επιβατών” κατά 0,2%. Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Νοέμβριο 2020, σε 

σύγκριση με τον Νοέμβριο 2019, αυξήθηκε κατά 2,2%, ενώ ο Δείκτης Λιανικών Τιμών αυξήθηκε κατά 1,8%. 

-Εξωτερικό εμπόριο, Ιανουάριος - Οκτώβριος 2020  
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-Οκτωβρίου 2020 ανήλθε σε 
287.004.282 χιλ. δηνάρια, μείωση 12,8% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι (4.653.870 χιλιάδες ευρώ, 
ήτοι μείωση 13,0%). Η αξία των εισαγόμενων αγαθών κατά την ίδια περίοδο ήταν 376.503.623 χιλ. δηνάρια, ή 
11,5% χαμηλότερη από την ίδια περίοδο πέρυσι (6.105.212 χιλ. ευρώ, ήτοι μείωση 11,7%). Το εμπορικό 
έλλειμμα κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2020 ήταν 89.499.342 χιλιάδες δηνάρια (1.451.342 χιλιάδες 
ευρώ). Η κάλυψη των εισαγωγών ανά εξαγωγή την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2020 ήταν 76,2%. Το 
εξωτερικό εμπόριο προϊόντων δείχνει ότι στις εξαγωγές τα πιο σημαντικά προϊόντα είναι: καταλύτες με 
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 σιδηρονικέλιο. Στις εισαγωγές, τα πιο σημαντικά προϊόντα είναι τα κράματα λευκόχρυσου και 
πλατίνας, ακατέργαστα ή σε μορφή σκόνης, προϊόντα πετρελαίου και έλαια που προέρχονται από ασφαλτούχα 
ορυκτά (εκτός από ακατέργαστα), προϊόντα επίπεδης έλασης από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο χάλυβα, όχι 
επενδυμένα, επιμεταλλωμένα ή επικαλυμμένα και άλλα μέταλλα της ομάδας πλατίνας και κράματα αυτής, 
ακατέργαστα ή σε μορφή σκόνης. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2020, σύμφωνα με τον συνολικό 
όγκο του εξωτερικού εμπορίου, οι σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας 
ήταν η Γερμανία, η Μεγάλη Βρετανία, η Σερβία, η Κίνα και η Ελλάδα.  
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-Δείκτης τιμών τροφοδοσίας, Νοέμβριος 2020 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της εδώ Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης τιμών τροφοδοσίας τον Νοέμβριο 
2020, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2020, παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο. Σε σύγκριση με ομάδες υπηρεσιών, 
σημειώθηκε αύξηση του δείκτη τροφίμων κατά 0,1%. Ο δείκτης τιμών τροφοδοσίας τον Νοέμβριο 2020, σε 
σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, αυξήθηκε κατά 0,5%. Ο αθροιστικός δείκτης τιμών 
τροφοδοσίας για την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2020, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 
προηγούμενου έτους, αυξήθηκε κατά 0,4% και σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2019 αυξήθηκε κατά 0,4%. 
 

1.9 Τομέας Υγείας & Περιβάλλοντος 

-Εντατικοποίηση ελέγχων από την Κρατική Επιθεώρηση Περιβάλλοντος της ΔτΒΜ και επιβολή 
προστίμων για παραβιάσεις 
Η Κρατική Επιθεώρηση Περιβάλλοντος της Βόρειας Μακεδονίας επέβαλε πρόστιμο στην εταιρεία Paper Mill 
από το Κότσανι 20.000 € και της ανέθεσε να εγκαταστήσει φίλτρα στο εργοστάσιό της, εντός περιόδου δύο 
μηνών, για να αποτρέψει την ατμοσφαιρική ρύπανση με σωματίδια PM10 από τις καπνοδόχους του. Επίσης, 
ενδέχεται να επιβληθεί πρόστιμο στον Δήμο του Τέτοβο, διότι παρά τις προειδοποιήσεις ότι η δεξαμενή 
πόσιμου νερού στην πόλη παραμένει απροστάτευτη και απειλείται από τις εργασίες του μικρού 
υδροηλεκτρικού σταθμού Leshnica, δεν έλαβε μέτρα. Για εταιρεία στο Κοτσάνι, μετά από επιθεώρηση τον 
περασμένο μήνα,  αποκαλύφθηκε ότι ρυπαίνει με εκπομπές σκόνης και μονοξειδίου του άνθρακα πάνω από τα 
ασφαλή όρια. Η Διευθύντρια της Επιθεώρησης κα Ana Petrovska ενημέρωσε ότι την τελευταία περίοδο, η 
Κρατική Επιθεώρηση Περιβάλλοντος πραγματοποίησε 124 επιθεωρήσεις, εκ των οποίων 28 ήταν έκτακτες και 
εξέδωσε 47 αποφάσεις για την άρση των παρατυπιών, δύο παραβιάσεις, δύο απαγορεύσεις καύσης 
αποβλήτων και τρεις προτάσεις για πρόστιμα. Η Petrovska ανακοίνωσε ότι οι μικρές υδροηλεκτρικές μονάδες, 
λόγω του ενδιαφέροντος του κοινού για την προστασία της βιοποικιλότητας και του περιβάλλοντος διαβίωσης, 
θα ελέγχονται τακτικά από τους επιθεωρητές. 
 

1.10 Άλλες ειδήσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος 

-Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών Βόρειας Μακεδονίας (16.12.2020)  
Το δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών στη Βόρεια Μακεδονία, αρ. τεύχους No.16/2020 
που δημοσιεύθηκε την 16η Δεκεμβρίου 2020 είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ - 
Σκοπίων στη διαδικτυακή πύλη AGORA: https://agora.mfa.gr/infofiles/TENDERS_December_2020%20mk.pdf. 
 
-Σύσταση του “STARTUP Council” στο πλαίσιο ανάπτυξης του οικοσυστημάτων νεοφυών 
επιχειρήσεων στη Βόρεια Μακεδονία  
Σε συνέντευξη Τύπου στις 17.12.2020, που διοργάνωσε το Ταμείο Ανάπτυξης Καινοτομίας και Τεχνολογίας με 

την ευκαιρία της παρουσίασης του νεοσύστατου “STARTUP Council”, αναφέρεται ότι, η  αποστολή του 

Συμβουλίου είναι να αλλάξει πολιτικές και να επαναπροσδιορίσει τι είναι μια startup καθώς και να βοηθήσει τη 

χώρα να γίνει περιφερειακός κόμβος εκκίνησης και καινοτομίας και ένας ελκυστικός προορισμός για 

ψηφιακούς νομάδες. «Για να διασφαλιστεί η ταχεία ανάπτυξη του οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων της 

χώρας απαιτούνται νομικές αλλαγές. Με την ισχύουσα νομοθεσία δεν μπορεί να συμβεί αυτό, διότι είναι 

περιορισμένη και δεν συμβαδίζει με τις αλλαγές. Τα τελευταία τρία χρόνια έχουν δείξει ότι η δημιουργία μιας 

επιτυχημένης startup επιχείρησης δεν είναι πλέον πέραν των δυνατοτήτων της Βόρειας Μακεδονίας. Πολλοί 

νέοι, ιδρυτές των δικών τους επιχειρήσεων, επιβεβαίωσαν ότι η επιτυχία μπορεί να επιτευχθεί από τη 

διεύθυνση κατοικίας κάποιου και ότι έχουμε ό, τι χρειάζεται για την καινοτομία, τη δημιουργικότητα και την 

επιχειρηματικότητα», ανέφερε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης για οικονομικά θέματα κ. Fatmir Bytyqi, ο 

οποίος θα είναι Πρόεδρος του “STARTUP Council”, ενώ μέλη του είναι η κα Aneta Peseva του Επιμελητηρίου 

“MASIT”, ο κ. Dejan Aleksov του “Startup Macedonia” (sic) και οι κ.κ. Gjorgji Rafajlovski, Stefan Mitevski και η 

Bistra Kumbarovska της startup κοινότητας. 

 

https://agora.mfa.gr/infofiles/TENDERS_December_2020%20mk.pdf
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-Θέσεις εργασίας στη Βόρεια Μακεδονία, γ’ τρίμηνο 2020  
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το γ’ τρίμηνο 2020, το ποσοστό των κενών 
θέσεων εργασίας ήταν 1,69%. Το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας ήταν το υψηλότερο στην κατηγορία 
“Δραστηριότητες στέγασης και εξυπηρέτησης τροφίμων”, 4,69%, ενώ το χαμηλότερο ποσοστό καταγράφηκε 
στην κατηγορία “Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού” και “Δημόσια διοίκηση 
και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση”, 0,17%. Οι επιχειρηματικές οντότητες με 3-9 υπαλλήλους είχαν 
το υψηλότερο ποσοστό κενών θέσεων εργασίας, 2,44%. Η ανατολική περιφέρεια είχε το υψηλότερο ποσοστό 
κενών θέσεων εργασίας στο 2,11%. Ο υψηλότερος αριθμός θέσεων εργασίας, 3.227, καταγράφηκε στην ομάδα 
επαγγελμάτων – “Πάροχοι υπηρεσιών και πωλητές”. 
 
-Despotovski: Αύξηση των εξαγωγών από τις TIDZs παρά την πανδημία covid-19  
Ο Διευθυντής των Ζωνών Τεχνολογικής και Βιομηχανικής Ανάπτυξης (TIDZ) κ. Jovan Despotovski παρουσίασε 
έρευνα σύμφωνα με την οποία οι οικονομικές κινήσεις στις Ζώνες παραμένουν θετικές, παρά τη συνέχιση της 
κρίσης που οφείλεται στην πανδημία COVID-19. "Εισάγουμε νέους μηχανισμούς και νέες πρακτικές στη 
λειτουργία των TIDZs, ως έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς για τη δημιουργία ευνοϊκού 
επιχειρηματικού κλίματος στη χώρα. Στόχος μας είναι να δούμε τι παίρνει η χώρα για τα χρήματα που επενδύει 
σε αυτές τις ζώνες και πώς να αυξήσουμε αυτή την αξία, έτσι ώστε, τόσο η χώρα όσο και οι άνθρωποι που 
εργάζονται σε αυτές τις ζώνες να αποκομίζουν οφέλη. Τα στοιχεία μας δείχνουν ότι τους τελευταίους 10 μήνες 
οι εταιρείες από τις ζώνες πραγματοποίησαν εξαγωγές συνολικής αξίας 2,1 δισ. ευρώ. Ένα ενδιαφέρον 
γεγονός που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι οι καθαρές εξαγωγές των ζωνών κατά τους τελευταίους 10 μήνες 
αυξήθηκαν κατά 21%, ενώ οι εξαγωγές ολόκληρης της χώρας κατά την ίδια περίοδο καταγράφουν μείωση άνω 
του 23%. Ένα άλλο ενδιαφέρον γεγονός είναι ότι παρά την αύξηση των ακαθάριστων μισθών κατά 5,9%, οι 
επιχειρήσεις στις ζώνες πληρώνουν ακαθάριστο μισθό χαμηλότερο κατά 5,5% σε σύγκριση με τον μέσο όρο 
του Κράτους, γι' αυτό και θα επικεντρωθούμε στην αύξηση των μισθών των εργαζομένων που εργάζονται στις 
ζώνες", δήλωσε ο κ. Despotovski. 
 

2. Οικονομικές ειδήσεις 
-Ενεκρίθη από το Κοινοβούλιο ο προϋπολογισμός για το 2021 
Ο προϋπολογισμός του 2021, ο οποίος πέρασε από το Κοινοβούλιο στις 20.12.2020, απουσία της 

αντιπολίτευσης, ανέρχεται σε 4 δισ. ευρώ, με έλλειμμα που ισοδυναμεί με το 4,9% του εκτιμώμενου 

ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ). Βασίζεται σε αναμενόμενο ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης 4,1%. Μισό 

δισεκατομμύριο ευρώ θα δαπανηθούν για μέτρα κατά του COVID-19, οι κεφαλαιουχικές επενδύσεις έχουν 

προβλεφθεί στα 374 εκατ. ευρώ και ο πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,5%. 

-Ο ρυθμός πληθωρισμού της Βόρειας Μακεδονίας αυξήθηκε στο υψηλό 3ετίας τον Οκτώβριο 2020 
Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού στην Βόρεια Μακεδονία αυξήθηκε σε 2,1% τον Οκτώβριο του 2020 από 1,9% 

τον προηγούμενο μήνα. Καταγράφηκε ως το υψηλότερο ποσοστό πληθωρισμού από τον Δεκέμβριο του 2017, 

καθώς οι τιμές σημείωσαν περαιτέρω άνοδο στις κατηγορίες “τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά” (3,5% έναντι 

3,1% τον Σεπτέμβριο), “υγεία” (1,4% έναντι 1,3%) και “αλκοολούχα ποτά και καπνός” (7,8% έναντι 4,5%). Από 

την άλλη πλευρά, μειώθηκε το κόστος για τη “στέγαση και τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας” (4,6% έναντι 

4,7%), τα “εστιατόρια και ξενοδοχεία” (1,8% έναντι 2,3%) και τα “διάφορα αγαθά και υπηρεσίες” (3,1% έναντι 

3,5%). Επίσης, το κόστος αναψυχής και πολιτισμού μειώθηκε (-0,4% έναντι 0,5%) και οι τιμές συνέχισαν να 

μειώνονται για τις μεταφορές (-7,2% έναντι -6,5%) και τα είδη ένδυσης και υποδημάτων (-0,1%, το ίδιο με τον 

Σεπτέμβριο τ.ε.).  

Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν 0,1%, ανακάμπτοντας από μείωση 0,2% τον προηγούμενο 

μήνα. Το ποσοστό πληθωρισμού στην Βόρεια Μακεδονία αυξήθηκε έτι περαιτέρω σε 2,2% τον Νοέμβριο από 

2,10% τον Οκτώβριο του 2020. 
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-Angelovska Bezhoska: Η περίοδος πιο χαλαρών οικονομικών συνθηκών στο τραπεζικό σύστημα 
πρέπει να αξιοποιηθεί για τη χρηματοδότηση παραγωγικών και καινοτόμων έργων  
Στην ομιλία της στο φετινό Συνέδριο με τίτλο: «Πρωινό επενδυτών Erste», η Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας 

κα Anita Angelovska Bezhoska αναφέρθηκε στη διαμόρφωση της νομισματικής πολιτικής από την αρχή της 

κρίσης covid-19 και μετά, όπου, μεταξύ άλλων, επεσήμανε ότι αποτελεί την πρώτη κρίση στην οποία η αρχική 

αντίδραση της Κεντρικής Τράπεζας είναι η χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής. «Το περιθώριο για τη 

διεξαγωγή μιας τέτοιας νομισματικής πολιτικής είναι ενεργοποιημένο με το ασφαλές επίπεδο των 

συναλλαγματικών αποθεμάτων, την απουσία ανισορροπιών και τις μικρές και περιορισμένες επιπτώσεις στη 

διαδικασία του ευρώ, δηλαδή στην εμπιστοσύνη των οντοτήτων. Μαζί με την κανονιστική ευελιξία της 

Κεντρικής Τράπεζας, μια τέτοια πολιτική συνέβαλε στην περαιτέρω μείωση της τιμής των δανείων και στην 

επιτάχυνση της δανειοληπτικής δραστηριότητας, η οποία παρέχει στήριξη στην οικονομία. Στην 

πραγματικότητα, τα επιτόκια των δανείων στην οικονομία της Βόρειας Μακεδονίας είναι από τα χαμηλότερα 

στην περιοχή, ενώ η δυναμική της πιστωτικής αύξησης είναι πάνω από τον μέσο όρο σε περιφερειακό 

επίπεδο» είπε η κα Angelovska Bezhoska. Όσον αφορά στην επόμενη περίοδο, η Διοικητής επεσήμανε ότι, 

όπως και σε παγκόσμιο επίπεδο, η νομισματική πολιτική θα παραμείνει χαλαρή, λαμβάνοντας υπόψη τη 

διατήρηση της σταθερότητας της συναλλαγματικής ισοτιμίας και της χρηματοοικονομικής σταθερότητας. «Αυτή 

η περίοδος των πιο χαλαρών χρηματοοικονομικών συνθηκών στο τραπεζικό σύστημα, θα πρέπει να 

αξιοποιηθεί για να κατευθύνει τη χρηματοδότηση σε παραγωγικά και καινοτόμα έργα, τα οποία θα έχουν όχι 

μόνο βραχυπρόθεσμες συνέπειες στην οικονομική ανάπτυξη, αλλά θα προσφέρουν επίσης διαρθρωτικές 

βελτιώσεις και αύξηση στο μακροπρόθεσμο δυναμικό της οικονομίας, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για 

ταχύτερη πραγματική σύγκλιση μετά το τέλος της πανδημίας», είπε η Angelovska Bezhoska στο τέλος της 

ομιλίας της. 

-Angelovska Bezoska στο CEF, Σλοβενία: Η πρόοδος που σημειώσαμε πριν από την κρίση μας βοηθά 
να λάβουμε νομισματικές αποφάσεις  
Οι προκλήσεις που επέβαλε η κρίση Covid-19 σε διάφορους τομείς, τόσο για τον δημόσιο όσο και για τον 

ιδιωτικό τομέα, καθώς και ο χώρος συνεργασίας μεταξύ τους για την ευκολότερη αντιμετώπιση των συνεπειών 

της κρίσης, αλλά και για την αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει, ήταν το θέμα της συζήτησης της 

Επιτροπής, την οποία παρακολούθησε η Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Βόρειας Μακεδονίας κα Anita 

Angelovska-Bezoska, και διοργανώθηκε από το Κέντρο Αριστείας στα Χρηματοοικονομικά (CEF) στη 

Λιουμπλιάνα, με θέμα «Πλοήγηση στη νέα κανονική οικονομία». Η κα Angelovska-Bezoska, στην αρχή της 

συζήτησης, αναφέρθηκε στις ιδιαιτερότητες αυτής της κρίσης, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης για 

εξαιρετικά γρήγορη δράση και λήψη αποφάσεων βάσει συχνών, γρήγορων και λεπτομερών δεδομένων. 

Επεσήμανε δε διάφορους παράγοντες που έχουν υποστηρίξει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο παρελθόν, 

όπως τον ενισχυμένο συντονισμό της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής, ο οποίος είναι ιδιαίτερα 

σημαντικός για τον βέλτιστο συνδυασμό χαλαρής πολιτικής για την υποστήριξη της πραγματικής οικονομίας, 

χωρίς να διακυβεύεται η σταθερότητα της σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας.  

-Η Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας ενημέρωσε τους εκπροσώπους του διπλωματικού σώματος για 
τις μακροοικονομικές προβλέψεις  
Η Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας κα Anita Angelovska Bezhoska παρουσίασε τις τελευταίες 

μακροοικονομικές εξελίξεις και προβλέψεις, μέσω τηλεδιάσκεψης, στους εκπροσώπους του διπλωματικού 

σώματος και των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Επεσήμανε ότι το μακροοικονομικό σενάριο και οι 

κίνδυνοι γύρω από αυτό εξαρτώνται από την εξέλιξη της υγειονομικής κρίσης σε παγκόσμια κλίμακα, δηλαδή 

από τη διαχείριση της πανδημίας και τις επιπτώσεις της στη συμπεριφορά και τις προσδοκίες των οικονομικών 

οντοτήτων. Προέβλεψε ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας για το επόμενο έτος. Αυτή θα βασιστεί σε όλες τις 

πηγές οικονομικής ανάπτυξης, όπου η εγχώρια ζήτηση θα είχε θετική συμβολή, με σταδιακή μείωση της 

ύφεσης και αύξηση της κατανάλωσης. Η οικιακή κατανάλωση θα υποστηριχθεί επίσης από την αύξηση του 

διαθέσιμου εισοδήματος και τη σταθερότητα στον τραπεζικό δανεισμό. Αναμένεται εντατικός κύκλος 

επενδύσεων σε δημόσιες υποδομές, καθώς και σταθεροποίηση της παγκόσμιας οικονομίας, αύξηση των 

εξαγωγών και αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων, υπογράμμισε η Angelovska Bezhoska. Μεσοπρόθεσμα, 
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προβλέπεται σταδιακή αλλά πιο μέτρια ανάκαμψη. Σημείωσε ότι ο πληθωρισμός παραμένει χαμηλός και 

σταθερός και ότι παρά το σοκ που προκλήθηκε από την πανδημία, η εξωτερική θέση της οικονομίας της 

Βόρειας Μακεδονίας είναι μέτρια και οι τρέχουσες προβλέψεις του ισοζυγίου πληρωμών δείχνουν ανάπτυξη 

των συναλλαγματικών αποθεμάτων κατά την προβλεπόμενη περίοδο. Η Διοικητής αναφέρθηκε επίσης στην 

πιστωτική δραστηριότητα, επισημαίνοντας τη σταθερή ανάπτυξή της μέχρι στιγμής, υποστηριζόμενη σημαντικά 

από την χαλαρή νομισματική πολιτική και τη ρυθμιστική ευελιξία που εισήγαγε η Κεντρική Τράπεζα. Η 

πιστωτική υποστήριξη αναμένεται να αυξηθεί την επόμενη περίοδο, η οποία θα συνεχίσει να είναι ζωτικής 

σημασίας για την οικονομική ανάκαμψη, υπό συνθήκες ανάπτυξης των πηγών χρηματοδότησης και 

ευνοϊκότερων προσδοκιών. Οι κίνδυνοι για τις προβλέψεις παραμένουν προς τα κάτω και βασίζονται σχεδόν εξ 

ολοκλήρου στην εξέλιξη της πανδημίας, αν και αποτελεί θετικό παράγοντα η ταχύτερη πρόοδος στην ανάπτυξη 

των εμβολίων για τον κορωνοϊό. 

-ΑΕΠ της Βόρειας Μακεδονίας συρρικνώθηκε -3,3% σε ετήσια βάση, γ’ τρίμηνο 2020 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η εδώ Στατιστική Υπηρεσία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) 
της Βόρειας Μακεδονίας συρρικνώθηκε κατά 3,3% σε ετήσια βάση το γ’ τρίμηνο του 2020, επιβραδύνοντας τη 
ανοδική συρρίκνωση ρεκόρ 14,9% της προηγούμενης περιόδου. Η κατανάλωση των νοικοκυριών μειώθηκε με 
πιο αργό ρυθμό (-4,1% έναντι -13% το β’ τρίμηνο τ.ε.) και ο ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου ανέκαμψε 
(4,2% έναντι -34,4%). Επιπλέον, οι κρατικές δαπάνες σημείωσαν ταχύτερη άνοδο (13,5% έναντι 9,8%) και η 
εξωτερική ζήτηση συνέβαλε θετικά στην αύξηση του ΑΕΠ, καθώς οι εξαγωγές μειώθηκαν 8,4% (έναντι -30,8% 
το β’ τρίμηνο τ.ε.), ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν με χαμηλότερο ρυθμό 2,4% (έναντι -29,4% ).  
Σχολιάζοντας τα ως άνω στατιστικά στοιχεία ο κ. Bytyqi, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης αρμόδιος για 
οικονομικά θέματα ανέφερε ότι η Κυβέρνηση τον Απρίλιο τ.ε. είχε δηλώσει ότι η χώρα θα εισέλθει σε ύφεση 
φέτος, εκτιμώντας ότι θα φτάσει 4,4% έως το τέλος του έτους. «Δεν είμαστε οι μόνοι που αντιμετωπίζουμε [την 
ύφεση]. Έχω πει ότι η βιομηχανική παραγωγή ανακάμπτει. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ανοδική τάση το 
τρίτο τρίμηνο, όταν σημειώνουμε πτώση άνω του 30% το δεύτερο τρίμηνο 2020», δήλωσε ο κ. Bytyqi. 
Πρόσθεσε ότι αναμένει ότι η οικονομία θα ανακάμψει το 2021. «Πιστεύω ότι οδεύουμε προς την κατεύθυνση 
που μας δίνει την ελπίδα ότι θα έχουμε μια καλύτερη αρχή», τόνισε ο Αντιπρόεδρος. Σχολιάζοντας την 
προμήθεια εμβολίων COVID-19, ο κ. Bytyqi δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου ότι έχει εξασφαλιστεί κονδύλι 
ύψους σχεδόν 8,4 εκατ. ευρώ.  
 
-Εκτιμήσεις για έναρξη σταδιακής σταθεροποίησης των ΑΞΕ στη Βόρεια Μακεδονία το 2021 
Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) θα καταγράψουν επιβράδυνση 1,6% του ΑΕΠ το 2020 και αναμένεται να 

σταθεροποιηθούν σταδιακά το 2021, στα επίπεδα πριν από την κρίση, ήτοι στο 3%. Πριν από την κρίση, οι 

ΑΞΕ ήταν κατά μέσο όρο στο 3,3% του ΑΕΠ. Μεσοπρόθεσμα, αναμένεται να αυξηθούν στο 3,5% του ΑΕΠ» 

σύμφωνα με εκτιμήσεις της Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Βόρειας Μακεδονίας κα Anita Angelovska-

Bezhoska. Η Διοικητής ανέφερε ότι όλα τα στοιχεία της οικονομίας πρόκειται να συρρικνωθούν φέτος, με 

προβλεπόμενη πτώση στον τομέα των επενδύσεων κατά 13%. «Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, διότι αυτός ο 

τομέας επηρεάζεται περισσότερο κατά τη διάρκεια μιας κρίσης. Στα επόμενα δύο χρόνια αναμένουμε σταδιακή 

σταθεροποίηση των επενδύσεων και ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον για ανάκαμψη. Αναμένουμε επίσης ότι οι 

ΑΞΕ θα αυξηθούν, λαμβάνοντας υπόψη την προβολή του ΔΝΤ για σταθερές χρηματοπιστωτικές αγορές και 

ευνοϊκές προσδοκίες από διεθνείς επενδυτές», σημείωσε η κα Angelovska-Bezhoska. Αναμένει επίσης έναν 

ενισχυμένο κρατικό κύκλο υποδομής τα επόμενα δύο χρόνια, συνοδευόμενο από μια σταθερή πιστωτική 

υποστήριξη. 

-Το δημόσιο χρέος θα αυξηθεί ελαφρώς στο 60% το 2021 
Οι προκαταρκτικές προβλέψεις της Κεντρικής Τράπεζας της Βόρειας Μακεδονίας δείχνουν ότι το δημόσιο 

χρέος το 2020 θα ανέλθει περίπου στο 60% και θα αυξηθεί κατά 1 με 2 ποσοστιαίες μονάδες το 2021. Οι 

μακροοικονομικές προβλέψεις της Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με τη δημοσιονομική πολιτική ενσωματώνουν 

τα τελευταία στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία το έλλειμμα του προϋπολογισμού του 2020 θα τοποθετηθεί στο 

8,5% περίπου του ΑΕΠ, ακολουθούμενο από βαθμιαία δημοσιονομική εξυγίανση. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 

της Κεντρικής Τράπεζας, η χρηματοδότηση του ελλείμματος θα προέρχεται από εγχώριες και ξένες πηγές. 

Επιπλέον, οι προβλέψεις εκτιμούν την εντατικοποίηση των δημόσιων έργων υποδομής, με αποτέλεσμα 
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περαιτέρω εξωτερικό δανεισμό δημόσιων επιχειρήσεων, ενώ η ανακοίνωση ενός νέου πιστωτικού ορίου της 

Τράπεζας Ανάπτυξης θα επηρεάσει επίσης το δημόσιο χρέος. Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά και τις 

αποπληρωμές δανείων κατά το τελευταίο τρίμηνο 2020, αναμένεται ότι το δημόσιο χρέος του τρέχοντος έτους 

θα είναι περίπου 60%, σημειώνοντας αύξηση κατά 1% με 2% το 2021», δήλωσε η Διοικητής της Κεντρικής 

Τράπεζας κα Angelovska-Bezhoska.  

-Η οικονομία το 2022 θα επιστρέψει στα προ-πανδημικά επίπεδα  
Ταχεία ανάκαμψη της οικονομίας το α’ και β’ τρίμηνο 2021 και επιστροφή στο προ-πανδημικό επίπεδο το 2022 

προβλέπεται από τον Καθηγητή κ. Sinisha Naumoski, ο οποίος είναι επίσης μέλος του Συμβουλίου της 

Κεντρικής Τράπεζας της Βόρειας Μακεδονίας. Ο μαζικός εμβολιασμός κατά του covid-19 το β’ τρίμηνο 2021 και 

το σταθερό τραπεζικό σύστημα είναι οι παράγοντες στους οποίους βασίζει την αισιοδοξία του. Μέχρι το τέλος 

του έτους, οι τράπεζες αναμένεται να έχουν κέρδος περίπου 95 εκατ. ευρώ, το οποίο είναι υψηλή κερδοφορία, 

αν και είναι περίπου 20% χαμηλότερη από πέρυσι. Ένας σημαντικός δείκτης είναι ότι η πιστωτική ανάπτυξη 

(5% το γ’ τρίμηνο τ.ε., σε σχέση με το προηγούμενο), ακολουθείται από την αύξηση των καταθέσεων", δήλωσε 

ο κ. Naumoski.  

-Ο Π/Θ της Βόρειας Μακεδονίας ανακοινώνει 5η δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση της οικονομικής 
κρίσης εξ` αιτίας της πανδημίας -COVID-19  
Ο Πρωθυπουργός κ. Ζόραν Ζάεφ ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο κέντρο αναψυχής 
Ponikva, ότι η Κυβέρνηση σκοπεύει να εφαρμόσει 5η δέσμη οικονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση της 
κρίσης COVID-19. Ειδικότερα, διεξάγονται διαβουλεύσεις με συνδικαλιστικές οργανώσεις, οικονομικά 
επιμελητήρια, ΜΚΟ και εμπειρογνώμονες, προκειμένου να δημιουργηθεί μια σειρά μέτρων που θα στοχεύει σε 
οντότητες που χρειάζονται περισσότερο βοήθεια. Με τις προηγούμενες δέσμες μέτρων, παρασχέθηκαν στους 
πολίτες και τις επιχειρήσεις 1,15 δισ. ευρώ.  
 

3. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις 
-Κοινή διακυβερνητική συνάντηση Βόρειας Μακεδονίας - Κοσόβου στα Σκόπια (25 Ιαν. 2021) 
Σύμφωνα με εδώ μέσα ενημέρωσης, προγραμματίζεται Κοινή διακυβερνητική συνάντηση Βόρειας Μακεδονίας - 

Κοσόβου στα Σκόπια (25.1.2021). Ο Αντιπρόεδρος του Κοσόβου, κ. Albulena Balaj-Halimaj πραγματοποίησε 

συνάντηση τον Νοέμβριο 2020 με τον Αντιπρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας, κ. Artan Grubi, η οποία αφορούσε 

την προετοιμασία της κοινής συνάντησης, όπου συζητήθηκαν όλα τα θέματα, συμπεριλαμβανομένων των 

καθυστερημένων συμφωνιών και των νέων που θα υπογραφούν. Ο κ. Balaj-Halimaj είπε ότι το Κόσσοβο έδωσε 

στη Βόρεια Μακεδονία έναν κατάλογο με είκοσι συμφωνίες και σχόλια σχετικά με αυτές τις συμφωνίες. Μετά τη 

συνάντηση τον Νοέμβριο 2020, ο κ. Grubi είπε ότι συζητήθηκε, επίσης, η διασύνδεση φυσικού αερίου με το 

Κόσσοβο, μέσω της Βόρειας Μακεδονίας. "Η μελέτη που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Επενδύσεων για τα 

Δυτικά Βαλκάνια έχει ήδη ξεκινήσει και αυτό θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για τους πολίτες του Κοσσόβου", 

δήλωσε ο κ. Grubi. 

 

4. Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος   
-Συζητήσεις για το εάν θα παραμείνει εργάσιμη ημέρα η Κυριακή  
Παρόλο που οι διαβουλεύσεις για την προετοιμασία μιας νομικής λύσης για την Κυριακή που θα κηρυχθεί μη 

εργάσιμη ημέρα συνεχίζονται, προς το παρόν είναι βέβαιο ότι η Κυριακή δεν θα είναι μη εργάσιμη ημέρα για 

όλους. Οι εταιρείες τροφοδοσίας και οι τουρισμός είναι πιθανόν να εξαιρούνται από οποιεσδήποτε 

απαγορεύσεις ή συνθήκες εργασίας τις Κυριακές, δηλαδή η ισχύουσα νομοθεσία θα παραμείνει έγκυρη για 

αυτές. Οι περισσότερες εγκαταστάσεις τροφοδοσίας πραγματοποιούν το 50% έως 70% του κύκλου εργασιών 

τις Κυριακές και προκειμένου να αποφευχθεί το κλείσιμο των επιχειρήσεων λόγω μη κερδοφορίας, ζήτησαν την 

κατάργηση της απαγόρευσης εργασίας τις Κυριακές. Αυτό το αίτημα υποστηρίχθηκε επίσης από τον Υπουργό 

Οικονομίας, κ. Kreshnik Bekteshi. 

 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Γραφείο ΟΕΥ -  Σκοπίων 
Ενημερωτικό Δελτίο No 54  (Ιανουάριος 2021)  Σελίδα 16 από 17 

 

COVID-19: Μέτρα αντιμέτωπης της εξάπλωσης του ιού & σχετική με τον κορωνοϊό ειδησιογραφία 

 
-Έρευνα BIPAG:  «Όχι» στο εμβόλιο του COVID-19, «Ναι» στις θεωρίες συνομωσίας  
Από έρευνα του δικτύου BIPAG που πραγματοποιήθηκε στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων προκύπτουν τα 
εξής στοιχεία. Περισσότεροι από τους μισούς πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας πιστεύουν στις θεωρίες 
συνωμοσίας σχετικά με τον κορωνοϊό και εξίσου πολλοί αρνούνται να εμβολιαστούν κατά του ιού Covid-19. Τα 
αποτελέσματα στη χώρα είναι παρόμοια με το σύνολο των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Η έρευνα διεξήχθη 
τον Οκτώβριο του 2020, μεταξύ 1.000 ερωτηθέντων, εκ των οποίων το 90% απάντησε τηλεφωνικά στις 
ερωτήσεις και το 10% μέσω Διαδικτύου. Η έρευνα έδειξε ότι πάνω από ένα εκατομμύριο πολίτες της Βόρειας 
Μακεδονίας θα αρνηθούν να λάβουν το εμβόλιο κορωνοϊού και περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες 
ισχυρίζονται ότι δεν εμπιστεύονται το εμβόλιο κατά του Covid-19. Στη Βόρεια Μακεδονία πάνω από το 40% 
των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι δεν θα εμβολιαστούν «με βεβαιότητα», πάνω από το 10% είπε ότι «πιθανότατα 
δεν θα εμβολιαστούν», το 15% είπε ότι «σίγουρα θα εμβολιαστούν», το 20% είπε ότι θα «πιθανότατα να 
εμβολιαστούν» και το 10% δεν έχει αποφασίσει ακόμη. «Η πιο σοβαρή ανησυχία πολλών πολιτών που δεν 
θέλουν να εμβολιαστούν είναι η ασφάλεια του εμβολίου», σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του BIPAG. Σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, μια μικρή πλειοψηφία των πολιτών που ερωτήθηκαν λένε ότι θα εμβολιαστούν. Στα Δυτικά 
Βαλκάνια, το 53% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι δεν θα εμβολιαστούν, ενώ μόνο το 39% δήλωσε ότι είναι 
πιθανό να εμβολιαστούν. Όσον αφορά στην πίστη στις θεωρίες συνωμοσίας, σχεδόν το 50% των ερωτηθέντων 
στη Βόρεια Μακεδονία πιστεύουν ότι ο κορωνοϊός δημιουργήθηκε από την κινεζική κυβέρνηση σε εργαστήριο. 
Πιστεύουν επίσης ότι η φαρμακευτική βιομηχανία συμμετέχει στη διάδοση του κορωνοϊού. Σχεδόν το 30% των 
ερωτηθέντων στη Βόρεια Μακεδονία πιστεύουν ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ της τεχνολογίας 5G και του 
κορωνοϊού. Περίπου το 40% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι πίστευαν ότι ο στρατός των ΗΠΑ είχε αναπτύξει 
τον κορωνοϊό ως βιολογικό όπλο και ο ίδιος αριθμός πίστευε ότι ο Μπιλ Γκέιτς χρησιμοποιούσε τον κορωνοϊό 
για να "σπρώξει" ένα εμβόλιο μικροτσίπ για την παρακολούθηση των ανθρώπων. Γενικά, πάνω από τους 
μισούς ερωτηθέντες στη Βόρεια Μακεδονία "πιστεύουν πολύ" στις θεωρίες συνωμοσίας που τους 
παρουσιάζονται. Η Αλβανία κατέχει το ρεκόρ για την πίστη στις θεωρίες συνωμοσίας στην περιοχή των 
Δυτικών Βαλκανίων.  
 
-OKTA η πρώτη εταιρεία στη χώρα με πιστοποιητικό CoVid-Shield   
H OKTA ολοκλήρωσε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την απόκτηση του υψηλότερου επιπέδου 
πιστοποιητικού CoVidShield για τις εγκαταστάσεις στα Σκόπια και την εγκατάσταση στο Miladinovci. Έτσι 
έγινε η πρώτη εταιρεία στη χώρα που έχει διαπιστευτεί με αυτό το καινοτόμο πιστοποιητικό. «Από την αρχή 
της πανδημίας, η ΟΚΤΑ είχε προτεραιότητα στην ασφάλεια των εργαζομένων, των συνεργατών και των 
καταναλωτών της, λόγω της οποίας έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα και έχουν εφαρμοστεί όλα τα 
προτεινόμενα πρωτόκολλα υγείας» δήλωσε ο κ. Vuk Radovic, Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΚΤΑ. Το CoVid-
Shield είναι μια ανεξάρτητη διαδικασία πιστοποίησης, που αναπτύχθηκε από την TÜV AUSTRIA Hellas και 
είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα πιστοποίησης που στοχεύει στην αύξηση της εμπιστοσύνης των πολιτών και 
των καταναλωτών στις εταιρείες που έχουν υποβάλει αίτηση και έχουν λάβει πιστοποίηση βάσει αυτού του 
συστήματος. Η πιστοποίηση με το CoVid-Shield πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο ομίλου και η διαδικασία 
ελέγχου περιελάμβανε όλες τις θυγατρικές στις πέντε χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος ΕΛ.ΠΕ. 
 
-Στην 6η θέση η Βόρεια Μακεδονία στον κόσμο, σε θανάτους από Covid-19, ανά ένα εκατομμύριο 
κάτοικους 
Η Βόρεια Μακεδονία κατέχει την έκτη θέση στον κόσμο στον αριθμό των θανάτων ανά εκατομμύριο κατοίκους 
που προκλήθηκαν από τον κορωνοϊό. Τα στοιχεία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ 17.12.2020) 
δείχνουν ότι το Βέλγιο κατατάσσεται στην πρώτη θέση, ακολουθούμενο από τον Άγιο Μαρίνο, το Περού, την 
Ιταλία, την B&H και τη Βόρεια Μακεδονία. Υπάρχουν 1.558 θάνατοι ανά εκατομμύριο κατοίκους στο Βέλγιο, 
1.532 στον Άγιο Μαρίνο, 1.112 στο Περού, 1.075 στην Ιταλία, 1.034 στο B&H και 1.031 στη Βόρεια Μακεδονία. 
 
-Επίδομα 6.000 δηναρίων σε ευπαθείς ομάδες για την αντιμετώπιση της κρίσης   
Η κρατική ενίσχυση 6.000 δηναρίων ανά άτομο για τις ευάλωτες κατηγορίες πολιτών θα καταβληθεί απευθείας 
στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Οι παραλήπτες θα μπορούν να ξοδέψουν το επίδομα σε 
αγαθά και υπηρεσίες, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Για αυτό το μέτρο, τμήμα του 4ου πακέτου 
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μέτρων κατά της κρίσης, θα χρησιμοποιηθούν συνολικά 27 εκατ. ευρώ. Στόχος του μέτρου είναι να προωθήσει 
την ιδιωτική κατανάλωση και την πώληση τοπικών προϊόντων. Δεν υπάρχει προθεσμία εντός της οποίας 
πρέπει να δαπανηθούν τα χρήματα. Δικαιούχοι είναι μονογονεϊκές οικογένειες, παιδιά που στερούνται γονικής 
μέριμνας, συνταξιούχοι των οποίων οι συντάξεις είναι κάτω των 15.000 δηνάρια και άνεργοι.  
 
-Δωρεά ύψους 3 εκατ. δηναρίων από την ESM για αρθρωτά νοσοκομεία σε Bitola και Kicevo 
Η ESM αποφάσισε να ανακατευθύνει τα κεφάλαιά της που χρησιμοποιήθηκαν για την εμπορία κατά τη 
διάρκεια των χειμερινών διακοπών, ύψους περίπου 3 εκατ. δηναρίων για την κατασκευή των αρθρωτών 
νοσοκομείων στο Μοναστήρι (Bitola) και Κίτσεβο. Τα αρθρωτά νοσοκομεία κατασκευάζονται από το 
Υπουργείο Υγείας με σκοπό την αύξηση των νοσοκομειακών δυνατοτήτων για τους ασθενείς covid-19. Από τα 
κονδύλια, 2,4 εκατομμύρια θα διατεθούν για το Νοσοκομείο στο Μοναστήρι (Bitola), ενώ 600.000 για το 
Νοσοκομείο στο Κίσεβο. 
 
 

Το Γραφείο ΟΕΥ – Σκοπίων σας εύχεται  
Χρόνια πολλά & Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2021 

με υγεία, ευτυχία και ευημερία!!! 
 

-Παγώνα Λάρδα, Σύμβουλος ΟΕΥ Α’ 
-Ευτυχία Ξυδιά, Γραμματέας ΟΕΥ Α’ 
 

 


