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1. Επιχειρηματική δραστηριότητα
1.1 Ενέργεια και Ορυκτά
-Bislimoski: Χαμηλότεροι έως και 30% οι λογαριασμοί ηλεκτρικής ενέργειας των εταιρειών, μετά την
απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
Η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, πέρυσι, έφερε χαμηλότερο κόστος έως και 30% για
ορισμένες εταιρείες. Οι νέοι κανόνες δικτύου για τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μείωσαν το κόστος σύνδεσης
από 500 σε 370 ευρώ, καθώς και το κόστος της επανασύνδεσης. Από 500 σε 200 ευρώ, μειώθηκε το τέλος για
τη διάθεση σημείου μέτρησης, δήλωσε ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Επιτροπής Ενέργειας (ERC), κ. Marko
Bislimoski, στο πλαίσιο παρουσίασης της Ετήσιας Έκθεσης για το 2019, η οποία υποβλήθηκε στο
Κοινοβούλιο. «Πέρυσι, η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στη Βόρεια Μακεδονία απελευθερώθηκε πλήρως, έτσι
ώστε όλοι οι καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων των νοικοκυριών, να αποκτήσουν το δικαίωμα να επιλέξουν
τον προμηθευτή τους. Το 2019, ο “Universal Electricity Supplier” παρουσιάστηκε για πρώτη φορά, και
αποδείχθηκε ότι αποτελεί επιτυχημένο μοντέλο, το οποίο εγγυάται την καλύτερη τιμή για τους μικρούς
καταναλωτές και τα νοικοκυριά», σύμφωνα με την ERC.
-Αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαιοειδών, στο πλαίσιο μέτρων αντιμετώπισης των
οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στη Βόρεια Μακεδονία
Στο πλαίσιο ανάληψης μέτρων για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης που προκάλεσε ο κορωνοϊός, η
Κυβέρνηση αύξησε τρία δηνάρια, κατά μέσο όρο, τον ειδικό φόρο στα πετρελαιοειδή. Τα κεφάλαια που θα
συγκεντρωθούν από την αύξηση του ειδικού αυτού φόρου θα παραχωρούνται στο ταμείο για τη στήριξη της
οικονομίας και τα κοινωνικά μέτρα, για τη χρηματοδότηση των μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων και των
πολιτών. Σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, κ. Muhamet Hoxha, η συγκεκριμένη
κανονιστική ρύθμιση θεσπίστηκε για να μετριαστούν οι οικονομικές επιπτώσεις από τις αυξημένες δαπάνες για
την αντιμετώπιση της πανδημίας και για την εξασφάλιση πόρων για την τακτική εξυπηρέτηση των αναγκών του
Προϋπολογισμού και εγκρίθηκε μετά από διαβουλεύσεις της Κυβέρνησης με εμπειρογνώμονες και με όλες τις
ενδιαφερόμενες πλευρές. Περαιτέρω, κ. Hoxha τόνισε ότι, η αύξηση του ειδικού φόρου δεν θα προκαλέσει
πρόσθετες οικονομικές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις και τους πολίτες, δεδομένου ότι κατά την περίοδο από 1
Ιανουαρίου μέχρι 6 Απριλίου 2020 η τιμή του πετρελαίου σημείωσε πτώση κατά 20 περίπου δηνάρια.
Σημείωσε ότι το 2019 εισπράχθηκαν 240 εκατ. ευρώ μέσω ειδικού φόρου κατανάλωσης, ενώ το μέτρο θα
αυξήσει τα έσοδα του 2020 κατά περίπου 15 εκατ. ευρώ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε επίσης ότι το
μέτρο δικαιολογείται από το γεγονός ότι η Βόρεια Μακεδονία έχει το χαμηλότερο ειδικό φόρο κατανάλωσης σε
σύγκριση με τους συντελεστές σε άλλες χώρες, λαμβάνοντας υπόψη το ελάχιστο όριο της ΕΕ. Σύμφωνα με
δημοσιεύματα, η αντιπολίτευση αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα του μέτρου, εκτιμώντας ότι μια τέτοια
αύξηση του ειδικού φόρου πλήττει τους πολίτες, παρά καλύπτει το οικονομικό κενό που έχει δημιουργηθεί στον
Προϋπολογισμό.
-Ρυθμιστική Επιτροπή Ενέργειας: Αύξηση κατά 3,5 δηνάρια στις τιμές καυσίμων
Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, από τα μεσάνυχτα της 12ης Μαΐου τ.ε. οι τιμές των παραγώγων
πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 3,5 δηνάρια, όπως αποφάσισε η Ρυθμιστική Επιτροπή Ενέργειας (ERC). Η νέα
τιμή του EUROSUPER BS-95 θα είναι 54 δηνάρια / λίτρο, το EUROSUPER BS-98 θα πωλείται στην τιμή των
56 δηναρίων / λίτρο και η λιανική τιμή του diesel είναι 45,50 δηνάρια / λίτρο. Η τιμή του ελαφρού οικιακού
πετρελαίου αυξάνεται επίσης κατά 2,5 δηνάρια, οπότε η νέα του τιμή θα είναι 33,50 δηνάρια / λίτρο. Η λιανική
τιμή του μαζούτ αυξάνεται κατά 2.026 δηνάρια / κιλό σε σύγκριση με την τιμή της περασμένης εβδομάδας, η
οποία θα πωληθεί τις επόμενες επτά ημέρες στην τιμή των 18.169 δηνάρια / κιλό. Η νέα απόφαση αυξάνει τις
τιμές λιανικής των παραγώγων πετρελαίου κατά 8,51% κατά μέσο όρο, κάτι που σύμφωνα με το ERC οφείλεται
στην αύξηση της τιμής των παραγώγων πετρελαίου στην παγκόσμια αγορά.
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1.2 Τραπεζικός Τομέας & Χρηματιστηριακή αγορά
-Κεντρική Τράπεζα: Το τραπεζικό σύστημα στη Βόρεια Μακεδονία είναι προετοιμασμένο επαρκώς για
την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης εξ’ αιτίας της πανδημίας
Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση (29.4.2020) της Κεντρικής Τράπεζας της Βόρειας Μακεδονίας, το τραπεζικό
σύστημα της χώρας είναι προετοιμασμένο για το σοκ που οφείλεται στην κρίση που έχει προκαλέσει ο νέος
κορωνοϊός. Τα δεδομένα αναφοράς επιβεβαιώνουν ότι το σύστημα είναι υγιές και σταθερό, έχει σταθερά
θεμέλια και είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει διαφορετικούς τύπους σοκ, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων
της τρέχουσας υγειονομικής κρίσης. «Η συνεχής βελτίωση των προτύπων της Κεντρικής Τράπεζας σύμφωνα
με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, συνοδευόμενη από τις συνετές ενέργειες των τραπεζών, εξασφάλισε υψηλή
και σταθερή ρευστότητα και φερεγγυότητα. Αυτοί είναι οι δύο βασικοί πυλώνες σταθερότητας του τραπεζικού
συστήματος, των οποίων ο όγκος και η ποιότητα θα συμβάλουν στον ευκολότερο χειρισμό των τραπεζών από
τις προκλήσεις που προκύπτουν από τον κορωνοϊό», δήλωσε η Κεντρική Τράπεζα σε δελτίο τύπου.
-Νέα πράσινη χρηματοδότηση της EBRD στη Βόρεια Μακεδονία για την αντιμετώπιση της πανδημίας
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης & Ανάπτυξης (EBRD) στο πλαίσιο υποστήριξης της Βόρειας
Μακεδονίας ανακοίνωσε ένα νέο δάνειο 2,5 εκατ. ευρώ προς την τοπική τράπεζα Ohridska Banka AD Skopje,
το οποίο θα βοηθήσει τη χώρα στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης εξαιτίας της πανδημίας. Πρόκειται
για ένα «πράσινο» δάνειο που αποτελεί την πρώτη επένδυση της EBRD στη Βόρεια Μακεδονία, μετά το
ξέσπασμα της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης και που στοχεύει να υποστηρίξει βελτιώσεις ενεργειακής
απόδοσης σε κτίρια κατοικιών, να συμβάλει στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και να βελτιώσει
την ποιότητα ζωής των ιδιοκτητών σπιτιού, σύμφωνα με αναφορές της EBRD σε σχετικό δελτίο τύπου.
Περισσότερες πληροφορίες επί του θέματος δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/70331
-Νέο μέτρο της Κεντρικής Τράπεζας: Πρόσθετη ρευστότητα ύψους 8 δισ. δηνάρια που θα
αποδεσμευτούν προς ενίσχυση της οικονομίας της Βόρειας Μακεδονίας
Σύμφωνα με απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας στις 13 Απριλίου 2020, στη δημοπρασία των εντόκων
γραμματίων στις 16 Απριλίου τ.έ., η προσφορά θα είναι για 8 δισ. δηνάρια χαμηλότερα σε σύγκριση με τη
δημοπρασία που διενεργήθηκε τον Μάρτιο 2020. Η Κεντρική Τράπεζα αναφέρει ότι θα αποδεσμεύσει κεφάλαια
ύψους περίπου 130 εκατ. ευρώ προς περαιτέρω στήριξη της οικονομίας της Βόρειας Μακεδονίας,
ενθαρρύνοντας τη δανειοδοτική δραστηριότητα του τραπεζικού συστήματος. «Η εν λόγω πρωτοβουλία της
Κεντρικής Τράπεζας ακολουθεί μετά τη μείωση του βασικού επιτοκίου, τις κανονιστικές τροποποιήσεις που
παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία και αφήνουν περισσότερο χώρο στις τράπεζες να επικεντρωθούν στη
διαδικασία δανεισμού, καθώς και τις αλλαγές στο υποχρεωτικό αποθεματικό, απελευθερώνοντας πρόσθετη
ρευστότητα και προσφέροντας στήριξη στη χορήγηση δανείων στους πλέον θιγόμενους τομείς της οικονομίας»
αναφέρει η Κεντρική Τράπεζα. Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα, η παροχή πρόσθετης ρευστότητας είναι
ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένης της ιδιαιτερότητας της κατάστασης, εξ` αιτίας της πανδημίας και των μέτρων
που ελήφθησαν για την αντιμετώπισή της.
-Οι εταιρείες εγκαταλείπουν τα άτοκα δάνεια επειδή οι λογαριασμοί τους είναι δεσμευμένοι
Οι εταιρείες διαμαρτύρονται ότι δεν είναι σε θέση να υποβάλουν αίτηση για άτοκα δάνεια μέσω της
Αναπτυξιακής Τράπεζας της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, επειδή οι τραπεζικοί λογαριασμοί τους
έχουν παγώσει. Συγκεκριμένα, οι τραπεζικοί λογαριασμοί παραμένουν δεσμευμένοι παρά το γεγονός ότι το
διάταγμα για την αναγκαστική είσπραξη ορίζει ότι οι κάτοχοι πράξεων πληρωμής, δηλαδή οι τράπεζες, θα
σταματήσουν να ενεργούν με εντολές που εκδίδονται από εκτελεστές εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο
διάταγμα, δηλαδή έως τις 30 Ιουνίου 2020.
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1.3 Αγροτικός τομέας και τομέας τροφίμων
-Καταβολή επιδοτήσεων σε καπνοπαραγωγούς
Ο Υπουργός Γεωργίας, Δασών και Οικονομίας Υδάτινων Πόρων, κ. Trajan Dimkovski δήλωσε ότι, θα
καταβληθούν επιδοτήσεις καπνού για το 2019, ύψους πάνω από 30 εκατ. ευρώ συνολικά. Όλοι οι
καπνοπαραγωγοί θα λάβουν τα κεφάλαια στους λογαριασμούς τους. Κάθε παραγωγός καπνού που πληροί τα
απαιτούμενα κριτήρια θα λάβει επιδοτήσεις, ως ακολούθως: 80 δηνάρια (1,3 ευρώ) ανά χιλιόγραμμο για την
πρώτη κατηγορία καπνού, 70 δηνάρια (1,15 ευρώ) ανά χιλιόγραμμο για τη δεύτερη κατηγορία και 60 εκατ.
δηνάρια (1 ευρώ) ανά χιλιόγραμμο για την τρίτη και τις λοιπές κατηγορίες.
-Δείκτες Τιμών Γεωργίας, Μάρτιος 2020
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης τιμών στη γεωργία τον Μάρτιο του
2020 μειώθηκε κατά 7,0% στην ομάδα «Εισροών», ενώ στην ομάδα «Παραγωγής» αυξήθηκε κατά 5,4% σε
σύγκριση με τον Μάρτιο του προηγούμενου έτους. Τον Μάρτιο του 2020, σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2019,
ο δείκτης τιμών εισροών 1 (αγαθά που καταναλώνονται σήμερα στη γεωργία) ήταν 92,5, ενώ ο δείκτης τιμών
για την Εισροή 2 (επένδυση στη γεωργία) ήταν 100,8. Στην ομάδα “Παραγωγή” τον Μάρτιο του 2020, σε
σύγκριση με τον Μάρτιο του 2019, ο δείκτης τιμών της καλλιέργειας ήταν 106,4, και ο δείκτης τιμών της ζωικής
παραγωγής ήταν 101,1.
-Δείκτης τιμών τροφοδοσίας (catering), Μάρτιος 2020
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης τιμών τροφοδοσίας τον Μάρτιο του
2020, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2020, αυξήθηκε κατά 0,2%. Σε σύγκριση με τις ομάδες υπηρεσιών,
σημειώθηκε αύξηση του δείκτη τροφίμων κατά 0,3% και των μη αλκοολούχων ποτών κατά 0,1%. Ο δείκτης
τιμών τροφοδοσίας τον Μάρτιο του 2020, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, αυξήθηκε
κατά 0,6%. Ο δείκτης σωρευτικών τιμών τροφοδοσίας για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2020, σε σύγκριση
με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, αυξήθηκε κατά 0,2%, ενώ σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο
του 2019 αυξήθηκε κατά 0,2%.

1.4 Βιομηχανικός Τομέας
-Οι τιμές βιομηχανικής παραγωγής μειώθηκαν 1,4% (Μάρτιος 2020)
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, τον Μάρτιο του 2020, οι τιμές βιομηχανικής
παραγωγής το Μάρτιο τ.ε. μειώθηκαν κατά 1,4% σε μηνιαίο επίπεδο, ενώ σε ετήσιο επίπεδο οι τιμές
αυξήθηκαν κατά 0,3%. Σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο τ.ε., οι τιμές βιομηχανικής παραγωγής μειώθηκαν
στους κλάδους «Ορυχεία και λατομεία» κατά 5,3%, «Κατασκευές» κατά 1% και «Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος,
φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού» κατά 1,3%. Τον Μάρτιο του 2020, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα το
2019, οι τιμές βιομηχανικής παραγωγής μειώθηκαν στους κλάδους «Ορυχεία και λατομεία» κατά 12% και
«Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού» κατά 6,8%, ενώ στον κλάδο
«Κατασκευές» οι τιμές αυξήθηκαν κατά 1,8%. Οι τιμές των βιομηχανικών παραγωγών στη μη εγχώρια αγορά
μειώθηκαν κατά 2,1% σε μηνιαίο επίπεδο, ενώ οι ετήσιες τιμές αυξήθηκαν κατά 0,5%. Σε σύγκριση με το
Φεβρουάριο τ.ε., οι τιμές βιομηχανικής παραγωγής στη μη εγχώρια αγορά μειώθηκαν στους κλάδους «Ορυχεία
και λατομεία» κατά 7,5% και «Μεταποίηση» κατά 1,7%. Τον Μάρτιο του 2020, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα το
2019, οι τιμές βιομηχανικών παραγωγών στη μη εγχώρια αγορά μειώθηκαν στον κλάδο «Ορυχεία και
λατομεία» κατά 18,9%, ενώ στο τμήμα Μεταποίησης οι τιμές αυξήθηκαν κατά 2,4%.
-Δείκτες κύκλου εργασιών στη βιομηχανία, Φεβρουάριος 2020
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία,
συνολικά, τον Φεβρουάριο του 2020, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2019, ήταν 103,5. Ο συνολικός
κύκλος εργασιών των Κύριων Βιομηχανικών Ομάδων τον Φεβρουάριο του 2020, σε σύγκριση με τον
Φεβρουάριο του 2019, ήταν υψηλότερος στα “Ενδιάμεσα προϊόντα, εκτός της ενέργειας” κατά 2,6%, στα
“Κεφαλαιακά αγαθά” κατά 2,6% και “Μη Διαρκή καταναλωτικά αγαθά” κατά 7,2%, αλλά χαμηλότερος στα
“Διαρκή καταναλωτικά αγαθά” κατά 9,2%. Ο δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία, συνολικά, τον
Φεβρουάριο του 2020, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2020, ήταν 100,3, ενώ την περίοδο Ιανουαρίου------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------Γραφείο ΟΕΥ - Σκοπίων
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Φεβρουαρίου 2020, σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019, ο δείκτης κύκλου εργασιών
στη βιομηχανία, συνολικά, ήταν 107,7. Ο δείκτης κύκλου εργασιών της βιομηχανίας στην εγχώρια αγορά τον
Φεβρουάριο του 2020, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2019, ήταν 101,8.
Ο κύκλος εργασιών στη βιομηχανία στην εγχώρια αγορά από τις Κύριες Βιομηχανικούς Ομάδες τον
Φεβρουάριο του 2020, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2019, ήταν υψηλότερος στα “Ενδιάμεσα προϊόντα,
εκτός της ενέργειας” κατά 4,5% και τα “Μη Διαρκή καταναλωτικά αγαθά” κατά 3,7%, αλλά χαμηλότερα στα
“Κεφαλαιακά αγαθά” κατά 10,2% και στα “Διαρκή καταναλωτικά αγαθά” κατά 25,4%.
Ο δείκτης κύκλου εργασιών της βιομηχανίας στην εγχώρια αγορά τον Φεβρουάριο του 2020, σε σύγκριση με
τον Ιανουάριο του 2020, ήταν 114,6, ενώ την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020, σε σύγκριση με την
περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019, ο δείκτης κύκλου εργασιών της βιομηχανίας στην εγχώρια αγορά ήταν
104,7.
Ο δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία της μη εγχώριας αγοράς τον Φεβρουάριο του 2020, σε σύγκριση
με τον Φεβρουάριο του 2019, ήταν 103,8.
Ο κύκλος εργασιών στη βιομηχανία της μη εγχώριας αγοράς από τις Κύριες Βιομηχανικές Ομάδες τον
Φεβρουάριο του 2020, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2019, ήταν υψηλότερος στα “Ενδιάμεσα προϊόντα,
εκτός της ενέργειας” κατά 2,1%, τα “Κεφαλαιακά αγαθά” κατά 3,0%, τα “Διαρκή καταναλωτικά αγαθά” κατά
1,2% και τα “Μη Διαρκή καταναλωτικά αγαθά” κατά 9,5%.
Ο δείκτης κύκλου εργασιών της βιομηχανίας στη μη εγχώρια αγορά τον Φεβρουάριο του 2020, σε σύγκριση με
τον Ιανουάριο του 2020, ήταν 97,4, ενώ την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020, σε σύγκριση με την
περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019, ο δείκτης κύκλου εργασιών της βιομηχανίας στη μη εγχώρια αγορά
ήταν 108,1.

1.5 Τομέας Μεταφορών & Επικοινωνιών/Πληροοφορικής
-Στοιχεία για το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) στη Βόρεια Μακεδονία το 2019
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Ηλεκτρονικού Εμπορίου, τα στατιστικά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας
για συναλλαγές χωρίς μετρητά μέσω ψηφιακών πωλήσεων δείχνουν ότι οι πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας
δαπάνησαν 169,2 εκατ. ευρώ για ηλεκτρονικές αγορές το 2019, ήτοι αύξηση 26,5% σε σύγκριση με το 2018.
Κατά τη διάρκεια του 2019, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 6.727.051 ηλεκτρονικές συναλλαγές στη χώρα και
στο εξωτερικό, έναντι 5.435.385 ηλεκτρονικών συναλλαγών κατά τη διάρκεια του 2018, σημειώνοντας αύξηση
23,8%. Αύξηση καταγράφεται επίσης σε όρους αξίας, καθώς το 2019 η αξία των συναλλαγών που
πραγματοποιήθηκαν σε ψηφιακές πωλήσεις στη χώρα και στο εξωτερικό ανήλθε στα 176 εκατ. ευρώ, ήτοι
αύξηση 26,6% σε σύγκριση με το 2018. Κατά την Ένωση Ηλεκτρονικού Εμπορίου, παρατηρείται μία αύξηση
του e-commerce στη Βόρεια Μακεδονία, με αποτέλεσμα να καλύπτονται όλο και περισσότερο οι ανάγκες των
διαδικτυακών πελατών της χώρας και να μειώνονται οι εκροές συναλλάγματος σε ξένους διαδικτυακούς
εμπόρους. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι ενεργές ιστοσελίδες ηλεκτρονικού εμπορίου το 2019 ήταν 1.020,
περιλαμβανομένων 149 νέων ηλεκτρονικών καταστημάτων, σε σχέση με πέρυσι. Το συνολικό εισόδημα των
διαδικτυακών λιανοπωλητών στη χώρα το 2019 ήταν 75,7 εκατ. ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη τις ηλεκτρονικές
συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν με εγχώριες κάρτες (68,83 εκατ. ευρώ) και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές
με ξένες κάρτες (6,85 εκατ. ευρώ). Στο πλαίσιο αξιοποίησης των δυνατοτήτων που προσφέρει το διαδικτυακό
εμπόριο, και προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες που δημιούργησε η πανδημία στην
καθημερινότητα των πολιτών και το εμπόριο, ο Υπουργός Γεωργίας, Δασών και Υδάτινων Πόρων της Βόρειας
Μακεδονίας, κ. Trajan Dimkovski, προέτρεψε τους αγρότες να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και να
αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του e-commerce, επισημαίνοντας την προστιθέμενη αξία από την ευρεία
πρόσβαση των γεωργικών προϊόντων στις ξένες αγορές.
-Διαμαρτυρία μεταφορέων για την αύξηση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Προτείνουν την
εισαγωγή ενός προοδευτικού φόρου
Στις 28 Απριλίου τ.ε. εκατοντάδες μεταφορείς με τα φορτηγά τους διαδήλωσαν μπροστά από το Κυβερνητικό
Μέγαρο, διαμαρτυρόμενοι για την αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα παράγωγα πετρελαίου, μέτρο
που έλαβε πρόσφατα η Κυβέρνηση στο πλαίσιο εξευρέσεις πόρων για την αντιμετώπιση των οικονομικών
επιπτώσεων της πανδημίας. Οι μεταφορείς ισχυρίζονται ότι δεν είναι δίκαιο ο κλάδος τους να φέρει
αποκλειστικά αυτό το βάρος και ως εκ τούτου, προτείνουν την εισαγωγή προοδευτικής φορολογίας. Όπως
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εξήγησαν σε δηλώσεις τους, αντιμετωπίζουν μειωμένο φόρτο εργασίας, έως και 70%, ενώ υπάρχουν και
εταιρείες που δεν λειτουργούν καθόλου. Επίσης, υπογράμμισαν ότι δεν υπάρχουν μεγάλες εταιρείες στον
κλάδο των μεταφορών στη Βόρεια Μακεδονία. Αντίθετα, οι συντριπτική πλειοψηφία είναι πολύ μικρές, μικρές
και μεσαίες, και το 70% από αυτές έχει έως και εννέα υπαλλήλους. «Δεδομένων των συνθηκών, η χαμηλή τιμή
του πετρελαίου είναι το μόνο που θα μπορούσε να κρατήσει τις επιχειρήσεις «ζωντανές» και να καταφέρουν να
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις και τα δάνειά τους, ελλείψει άλλων μέτρων στήριξης από την Κυβέρνηση»,
ανέφερε η Πρόεδρος της Ένωσης Μεταφορέων Makam-trans, κα Biljana Muratovska.
-Απάντηση Υπουργού κ. Sugareski σε διαμαρτυρίες μεταφορέων για την αύξηση του φόρου
κατανάλωσης στα καύσιμα
Απαντώντας στις διαμαρτυρίες των μεταφορέων για την αύξηση του φόρου κατανάλωσης επί των καυσίμων, ο
Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών της Βόρειας Μακεδονίας κ. Sugareski ανέφερε ότι οι διαδηλώσεις
είναι αναφαίρετο και δημοκρατικό δικαίωμα όλων των εργαζομένων. Ωστόσο, σχολιάζοντας τη διαμαρτυρία
των μελών της "Makam-Trans" επεσήμανε ότι, στην προκειμένη περίπτωση, δεν υπάρχει θέση για οποιαδήποτε
διαμαρτυρία και επικαλέστηκε τα ακόλουθα επιχειρήματα: «α) Η αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι
για λόγους αλληλεγγύης, προς όφελος των πολιτών και δεν περιλαμβάνει απολύτως καμία πρόσθετη
επιβάρυνση για κανέναν. β) Η τιμή του πετρελαίου είναι πλέον 20 δηνάρια χαμηλότερη από τον Ιανουάριο και
τον Φεβρουάριο τ.ε.. Με την τελευταία μείωση της τιμής του ντίζελ, η τιμή των καυσίμων είναι η χαμηλότερη των
τελευταίων 20 ετών. γ) Η τιμή του πετρελαίου στη Βόρεια Μακεδονία είναι η χαμηλότερη σε σύγκριση με όλες
τις χώρες της περιοχής.»
-Έναρξη κρατήσεων εισιτηρίων για πτήσεις από τη Βόρεια Μακεδονία
Το Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών της Βόρεια Μακεδονίας συνιστά στους πολίτες να αποφεύγουν την
αγορά εισιτηρίων για πτήσεις στο εξωτερικό. Ωστόσο, οι αεροπορικές εταιρείες που λειτουργούν στο έδαφος
της Βόρειας Μακεδονίας (στα αεροδρόμια των Σκοπίων και της Αχρίδας) ξεκίνησαν από τις αρχές Μαΐου τις
κρατήσεις εισιτηρίων, προσδοκώντας ότι οι πτήσεις για τους περισσότερους προορισμούς θα
πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το θερινό προγραμματισμό τους, ακλουθώντας το κανονικό πρόγραμμα τον
Ιούνιο .τ.ε..

1.6 Τομέας Υγείας & Περιβάλλοντος
-Η πόλη των Σκοπίων εντάχθηκε στο πρόγραμμα της EBRD-Green Cities
Η πρωτεύουσα της χώρας, τα Σκόπια, προσχώρησε πρόσφατα στην πρωτοβουλία της EBRD-Green Cities.
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο προσπαθεί να οικοδομήσει ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για
τις πόλεις και τους κατοίκους τους, μέσω του προσδιορισμού, της ιεράρχησης και της σύνδεσης
περιβαλλοντικών προκλήσεων πόλεων με βιώσιμες επενδύσεις σε υποδομές και μέτρα πολιτικής.
-Στοιχεία δημοτικών αποβλήτων (έτους 2019)
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, η συνολική ποσότητα συλλεγόμενων αστικών
αποβλήτων στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας το 2019 ήταν 632.484 τόνοι. Σε σύγκριση με το 2018, η
συνολική ποσότητα των συλλεγόμενων αστικών αποβλήτων αυξήθηκε κατά 1,1%. Η υψηλότερη ποσότητα
συλλεγόμενων αστικών αποβλήτων καταγράφηκε στην Περιφέρεια των Σκοπίων – 164.971 τόνοι ή 26,1% του
συνολικού ποσού που συλλέχθηκε στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Από τη συνολική ποσότητα
συλλεγόμενων αστικών αποβλήτων, 522.983 τόνοι ή 83% συλλέχθηκαν από νοικοκυριά και το υπόλοιπο 17%
από νομικά και φυσικά πρόσωπα (εμπορικά απόβλητα). Ως προς τον τύπο αποβλήτων, η υψηλότερη
ποσότητα συλλεγόμενων αποβλήτων είναι τα μεικτά αστικά απόβλητα, 542.664 τόνοι ή 85,8%, και η
χαμηλότερη ποσότητα είναι απόβλητα από καουτσούκ, 778 τόνοι ή 0,1% της συνολικής ποσότητας
συλλεχθέντων αποβλήτων. Η συνολική ποσότητα των παραγόμενων αστικών αποβλήτων στη Δημοκρατία της
Βόρειας Μακεδονίας το 2019 ήταν 915.943 τόνοι. Η ετήσια ποσότητα παραγόμενων αστικών αποβλήτων ανά
άτομο το 2019 ήταν 456 κιλά ανά άτομο, που είναι 10,7% περισσότερο από ό, τι το 2018. Τα περισσότερα από
τα συλλεγόμενα αστικά απόβλητα (99,7%) απορρίπτονται σε χώρους υγειονομικής ταφής.
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1.7 Τομέας Τουρισμού
-Επιπτώσεις της πανδημίας στον τουρισμό
Η κατάσταση με τον κορωνοϊό έχει ανατρέψει τα σχέδια των πολιτών της Βόρειας Μακεδονίας για διακοπές,
σύμφωνα με τα εδώ ταξιδιωτικά γραφεία, οπότε τώρα αναμένουν να δουν εάν και ποια προστατευτικά μέτρα
για τους τουρίστες θα λάβουν οι γειτονικές χώρες που αποτελούν τους κύριους τουριστικούς προορισμούς.
Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, κατόπιν επικοινωνίας με ταξιδιωτικά γραφεία της χώρας, παρά τα
μέτρα της πανδημίας, ο αριθμός εκείνων που ακύρωσαν τις καλοκαιρινές κρατήσεις είναι μικρός προς το
παρόν.
-Η Κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας πρόκειται να δημιουργήσει Ταμείο Τουρισμού για να βοηθήσει
τον τομέα μετά την κρίση της πανδημίας
Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Οικονομίας της Βόρειας Μακεδονίας, κ. Kreshnik Bekteshi, η Κυβέρνηση
σχεδιάζει τη σύσταση Ταμείου Τουρισμού στο Υπουργείο Οικονομίας, το οποίο θα διαθέσει άνω των 2 εκατ.
ευρώ, για να καλύψει τις ανάγκες της βιομηχανίας υποδοχής τουριστών και των ταξιδιωτικών εταιρειών, ώστε
να σταθεροποιηθεί ο τομέας αυτός, που επλήγη από το ξέσπασμα του της πανδημίας COVID19. Όπως
σημείωσε ο Υπουργός, αυτό θα γίνει μέσω άμεσων επιδοτήσεων μετά τη λήξη της κρίσης του κορωνοϊού.
Σημειώνεται ότι, η Κυβέρνηση έχει ήδη εξασφαλίσει 5,7 εκατ. ευρώ για άτοκα δάνεια στον τομέα, ενώ επιπλέον
8 εκατ. ευρώ έχουν δεσμευθεί για τα οποία η δημόσια πρόσκληση υποβολής αιτήσεων θα ανακοινωθεί πολύ
σύντομα. Υπάρχουν περισσότερες από 700 αιτήσεις για δάνεια μηδενικού επιτοκίου, κυρίως από τον τομέα
υποδοχής τουριστών. Έως τώρα, 1,2 εκατ. ευρώ έχουν εγκριθεί, για να διατεθούν για τις ανάγκες των
επιχειρήσεων, ιδιαίτερα εκείνων που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση.
-Στοιχεία για τον τουρισμό στη Βόρεια Μακεδονία, Φεβρουάριος 2020
Σύμφωνα με την Κρατική Στατιστική Υπηρεσία, ο συνολικός αριθμός των τουριστών τον Φεβρουάριο του 2020
ήταν 47.288, ενώ ο αριθμός των διανυκτερεύσεων από τους τουρίστες ήταν 94 883. Ο αριθμός των τουριστών
τον Φεβρουάριο του 2020, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2019, αυξήθηκε κατά 8,3%, ενώ ο αριθμός των
διανυκτερεύσεων αυξήθηκε κατά 3,4%. Ο αριθμός των εγχώριων τουριστών τον Φεβρουάριο του 2020, σε
σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2019, αυξήθηκε κατά 6,2%, ενώ ο αριθμός των ξένων τουριστών αυξήθηκε
κατά 9,5%. Ο αριθμός των διανυκτερεύσεων από εγχώριους τουρίστες τον Φεβρουάριο του 2020, σε σύγκριση
με τον Φεβρουάριο του 2019, αυξήθηκε κατά 0,9%, ενώ ο αριθμός των διανυκτερεύσεων από ξένους τουρίστες
αυξήθηκε κατά 5,2%. Την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2020, ο αριθμός των τουριστών αυξήθηκε κατά
10,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο: ο αριθμός των εγχώριων τουριστών αυξήθηκε κατά 3,4%,
ενώ ο αριθμός των ξένων τουριστών αυξήθηκε κατά 15,3%. Την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2020, ο
αριθμός των διανυκτερεύσεων αυξήθηκε κατά 5,2% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, ο αριθμός των
διανυκτερεύσεων αυξήθηκε κατά 5,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο: ο αριθμός των
διανυκτερεύσεων των εγχώριων τουριστών αυξήθηκε κατά 1,2%, ενώ οι διανυκτερεύσεις ξένων τουριστών
αυξήθηκαν κατά 8,4%.

1.8 Τομέας Εμπορίου
-Δείκτης τιμών καταναλωτή και δείκτης τιμών λιανικής, Μάρτιος 2020
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή και ο Δείκτης
Τιμών Λιανικής τον Μάρτιο του 2020, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ήταν 100,2 και 99,8 αντίστοιχα.
Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Μάρτιο του 2020, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, αυξήθηκε στα
φρέσκα ή διατηρημένα με απλή ψύξη φρούτα κατά 7,2%, τσιγάρα κατά 4,1%, λάδια και λίπη κατά 3,4%, στα
προϊόντα ζάχαρη, μαρμελάδα, μέλι, σοκολάτα και είδη ζαχαροπλαστικής κατά 0,9%, αυγά κατά 0,8%, κρέας,
γάλα κατά 0,7%, ψωμί και δημητριακά, τυρί και πηγμένο γάλα για τυρί, στα νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
λαχανικά, εκτός από πατάτες και άλλους κονδύλους κατά 0,4%, οινοπνευματώδη ποτά, κρασί κατά 0,3% και
στα τρόφιμα μη αλλού καταχωρημένα κατά 0,2%. Τον Μάρτιο του 2020, σημειώθηκε επίσης αύξηση των
δεικτών άλλων συσκευών, ειδών και προϊόντων προσωπικής φροντίδας κατά 1,3%, παιχνιδιών και χόμπι κατά
0,9%, υλικών για τη συντήρηση και επισκευή της κατοικίας, αυτοκινήτων κατά 0,8%, κήπων, φυτών και
λουλουδιών κατά 0,6%, μικρών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών κατά 0,5%, επίπλων και προϊόντων
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επίπλωσης, φαρμακευτικών προϊόντων κατά 0,4%, μεγάλων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών κατά 0,3% ,
άλλων ιατρικών προϊόντων, κατοικίδιων και συναφών προϊόντων κατά 0,2%. Μείωση του Δείκτη Τιμών
Καταναλωτή τον Μάρτιο του 2020, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, καταγράφηκε σε ψάρια και τα
θαλασσινά, ξηρά φρούτα και ξηρούς καρπούς κατά 0,4%, αποξηραμένα λαχανικά, άλλα διατηρημένα ή
επεξεργασμένα λαχανικά κατά 0,2%. Τον Μάρτιο, σημειώθηκε επίσης μείωση των δεικτών υγρών καυσίμων
για τα νοικοκυριά κατά 10,2%, υγρών καυσίμων και λιπαντικών για προσωπικό εξοπλισμό μεταφορών κατά
7,8%, τηλεφωνικού εξοπλισμού και τηλεομοιοτυπίας κατά 2,9%, φυσικού αερίου για νοικοκυριά κατά 2,8%,
των αεροπορικών επιβατικών μεταφορών κατά 1,8%, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για προσωπικό
μεταφορικό εξοπλισμό κατά 0,8%, του εξοπλισμού για λήψη, εγγραφή και αναπαραγωγή ήχου και εικόνας κατά
0,6%, του εξοπλισμού επεξεργασίας πληροφοριών κατά 0,2%, του εξοπλισμού για τον αθλητισμό, το κάμπινγκ
και την υπαίθρια αναψυχή κατά 0,2%. Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Μάρτιο του 2020, σε σύγκριση με τον
Μάρτιο του 2019, αυξήθηκε κατά 0,5%, ενώ ο Δείκτης Τιμών Λιανικής αυξήθηκε κατά 0,3%.

1.9 Άλλες ειδήσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος
-Απήχηση των οικονομικών μέτρων για τη διάσωση θέσεων εργασίας με οικονομική υποστήριξη για
την πληρωμή μισθών και μέρους των ασφαλιστικών εισφορών
Σύμφωνα με δηλώσεις της εδώ Κυβέρνησης, τα μέτρα που ελήφθησαν για την οικονομική υποστήριξη των
επιχειρήσεων και τη διάσωση θέσεων εργασίας, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας,
έχουν απήχηση στο 30% των ενεργών εταιρειών στη χώρα. Μέχρι τις 10 Μαΐου τ.ε., 21.542 αιτήσεις από
εταιρείες έχουν εγκριθεί για την υποστήριξης καταβολής των μισθών περίπου 14.500 υπαλλήλων. Το
μεγαλύτερο ενδιαφέρον για αυτό το μέτρο έδειξαν οι εταιρείες από τους τομείς που πλήττονται περισσότερο
από την κρίση, δηλαδή 2.377 εταιρείες που ασχολούνται με την τροφοδοσία και 2.177 εταιρείες στον τομέα των
μεταφορών. Επίσης, αυτό το μέτρο χρησιμοποιήθηκε από 2.164 άτομα που εκτελούν ανεξάρτητες
δραστηριότητες. Σχεδόν 600 εταιρείες χρησιμοποιούν το μέτρο επιδότησης του 50% των υποχρεωτικών
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 747 εταιρείες πληρούν τους όρους για να χρησιμοποιήσουν το μέτρο για
την απαλλαγή από την πληρωμή προκαταβολών φόρου κέρδους. Οι πιστώσεις από τη γραμμή "Covid 1" έχουν
εγκριθεί μέχρι τώρα για 631 εταιρείες, ενώ η δεύτερη σειρά άτοκων δανείων - «Covid 2», για την οποία οι
εταιρείες εξακολουθούν να μπορούν να υποβάλουν αίτηση, έχει λάβει 2.400 αιτήσεις.
Η Κυβέρνηση προετοιμάζει ένα νέο σύνολο μέτρων, με στόχο την αναδιάρθρωση και την αναζωογόνηση της
οικονομίας. Επιπλέον, η Κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας αναφέρει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με
την Παγκόσμια Τράπεζα για ένα νέο έργο που περιλαμβάνει ταχεία αντίδραση στις επιπτώσεις της κρίσης
COVID-19. Το έργο εκτιμάται στα 90 εκατ. ευρώ και αποτελείται από δύο άξονες - ο πρώτος αφορά στην
ενίσχυση των ικανοτήτων υγείας, ενώ ο δεύτερος στην υποστήριξη των νοικοκυριών.
-Η Κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας προετοιμάζει τρίτο πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση των
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας
Μια νέα σειρά μέτρων προετοιμάζει η εδώ Κυβέρνηση για την ανοικοδόμηση και την αναζωογόνηση της
εγχώριας οικονομίας και την υπέρβαση των συνεπειών του κορωνοϊού. Το τρίτο πακέτο μέτρων, σύμφωνα με
τις ανακοινώσεις της Κυβέρνησης, θα προσφέρει άμεση υποστήριξη και βοήθεια στους πολίτες και τα
νοικοκυριά, ενισχύοντας τη δημόσια και ιδιωτική κατανάλωση. Στους λογαριασμούς των 21.542 εταιρειών θα
κατατεθεί χρηματοδότηση 14.500 δηνάρια ανά εργαζόμενο για την κάλυψη του μισθολογικού κόστους των
επιχειρήσεων, σε συνέχεια κυβερνητικού διατάγματος σχετικά με την οικονομική υποστήριξη των εργοδοτών
για την πληρωμή των μισθών του Απριλίου 2020, ώστε να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας.
-Ο οικονομικός αντίκτυπος στον επιχειρηματικό και εργασιακό τομέα της Βόρειας Μακεδονίας εξ` αιτίας
της πανδημίας COVID-19, σύμφωνα με έρευνες του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Βόρειας
Μακεδονίας και του Ινστιτούτου “Finance Think”
Σύμφωνα με έρευνα του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Βορείου Μακεδονίας, το 23% των εταιρειών
αναμένουν πλήρη αναστολή της παραγωγής τον Απρίλιο τ.έ., ενώ οι υπόλοιπες αναμένουν μείωση της
παραγωγής κατά 50%. Το 15% των εταιρειών αναμένει μείωση των εξαγωγών άνω του 50%, με το 22% να
προβλέπει παύση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων. Η έρευνα διεξήχθη στις 7-14 Απριλίου τ.έ. και
περιλαμβάνει συνεντεύξεις με εταιρείες που πέρυσι κατέγραψαν συνολικά έσοδα ύψους 1,53 δισ. ευρώ. Από
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τους ερωτηθέντες, το 21% των επιχειρήσεων είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις, το 25% είναι μικρές επιχειρήσεις,
το 29% είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το 25% είναι μεγάλες επιχειρήσεις. Το 53% είναι μεταποιητικές και
κατασκευαστικές εταιρείες, σε ποσοστό 36% και 17% αντίστοιχα. Επιπλέον, ορισμένες εταιρείες επισημαίνουν
ζητήματα σχετικά με τις παραδόσεις πρώτων υλών, ενώ άλλες έχουν ήδη εξαντλήσει το απόθεμα των
προϊόντων τους (stock). Από τα στοιχεία προκύπτει ότι, εκτός από τους τομείς φιλοξενίας, τουρισμού και
μεταφορών, οι επιπτώσεις της πανδημίας θα πλήξουν οικονομικά, λιγότερο ή περισσότερο, αρκετές
επιχειρήσεις σε διάφορους τομείς, αλλά και τους απασχολούμενους και καταναλωτές, ως εκ τούτου το σύνολο
της αγοράς της Βόρειας Μακεδονίας. Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/70542
-Καινοτόμες Επιχειρηματικές Οντότητες κατά την περίοδο 2016-2018
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το μερίδιο των καινοτόμων επιχειρηματικών
οντοτήτων στον συνολικό αριθμό επιχειρηματικών οντοτήτων κατά την περίοδο 2016-2018 ήταν 55,0%. Από
τον συνολικό αριθμό των καινοτόμων επιχειρηματικών οντοτήτων, το 16,8% εισήγαγε την καινοτομία των
προϊόντων, το 26,0% εισήγαγε καινοτομία στη διαδικασία και το 55,6% εισήγαγε καινοτομία προϊόντων και
διαδικασιών, ενώ το 1,6% του συνολικού αριθμού καινοτόμων επιχειρηματικών οντοτήτων έχει εγκαταλείψει ή
αναστείλει τις καινοτόμες δραστηριότητες. Ανά τομείς, οι περισσότερες καινοτομίες καταγράφηκαν στην
προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (89,5%), ακολουθούμενη από τη
διαφήμιση και την έρευνα αγοράς (78,1%), την πληροφόρηση και την επικοινωνία (77,5%), ενώ το χαμηλότερο
ποσοστό καινοτομιών καταγράφηκε στην επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη (23,5%).
-Μέσος μηνιαίος ακαθάριστος μισθός που καταβάλλεται ανά εργαζόμενο, Φεβρουάριος 2020
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης του μέσου μηνιαίου ακαθάριστου
μισθού που καταβλήθηκε ανά εργαζόμενο τον Φεβρουάριο του 2020, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του
2019, ήταν 113,1. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση του μέσου μηνιαίου ακαθάριστου μισθού που
καταβάλλεται ανά εργαζόμενο στους τομείς: τέχνες, ψυχαγωγία και αναψυχή (19,5%), επαγγελματικές,
επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (18,8%) και μεταποίηση (18,7%). Μείωση του μέσου μηνιαίου
ακαθάριστου μισθού που καταβάλλεται ανά εργαζόμενο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα καταγράφηκε
στους τομείς: χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (14,6%), ορυχεία και λατομεία (12,7%),
μεταφορές και αποθήκευση (11,4%). Ο μέσος μηνιαίος ακαθάριστος μισθός που καταβλήθηκε ανά εργαζόμενο
τον Φεβρουάριο του 2020 ήταν 40.588 δηνάρια.
-Μέσος μηνιαίος καθαρός μισθός που καταβάλλεται ανά εργαζόμενο, Φεβρουάριος 2020
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης του μέσου μηνιαίου καθαρού μισθού
που καταβλήθηκε ανά εργαζόμενο τον Φεβρουάριο του 2020, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2019, ήταν
112.5. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση του μέσου μηνιαίου καθαρού μισθού που καταβάλλεται ανά
εργαζόμενο στους τομείς: επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (20,1%), τέχνες,
ψυχαγωγία και αναψυχή (19,3%) και μεταποίηση (17,7%). Μείωση του μέσου μηνιαίου καθαρού μισθού που
καταβλήθηκε ανά εργαζόμενο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα καταγράφηκε στους τομείς:
χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (14,9%), ορυχεία και λατομεία (12,8%) μεταφορές και
αποθήκευση (11,0%). Ο μέσος μηνιαίος καθαρός μισθός που καταβλήθηκε ανά εργαζόμενο τον Φεβρουάριο
του 2020 ήταν 27.206 δηνάρια.

2. Οικονομικές ειδήσεις
-Εξωτερικό εμπόριο Βορείου Μακεδονίας, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2020 (προκαταρκτικά στοιχεία)
Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο όγκος εμπορίου της
Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020 έφθασε τα 140.894.087
χιλιάδες δηνάρια (2.288.103 χιλ. ευρώ), παρουσιάζοντας αύξηση 4,2%, σε σχέση με την περίοδο ΙανουαρίουΦεβρουαρίου 2019. Η αξία των εισαγόμενων αγαθών κατά την ίδια περίοδο ήταν 80.728.865 χιλιάδες δηνάρια
(1.311.035 χιλιάδες ευρώ), ήτοι σχεδόν 5,0% περισσότερο από την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Ως προς τη
συνολική αξία των εξαγόμενων αγαθών από τη Βόρεια Μακεδονία, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου
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2020, αυτή ανήλθε σε 60.165.222 χιλιάδες δηνάρια (περίπου 977.068 χιλιάδες ευρώ), παρουσιάζοντας αύξηση
3,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Το εμπορικό έλλειμμα την περίοδο
Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020 ανήλθε στα 20.563.643 χιλιάδες δηνάρια (333.967 χιλιάδες ευρώ) και η
κάλυψη των εισαγωγών από τις εξαγωγές κατά την εξεταζόμενη περίοδο ήταν 74,5%.
Η Βόρεια Μακεδονία προμηθεύεται προϊόντα κατά κύριο λόγο από τις χώρες της Ε.Ε. (271) και των Δυτικών
Βαλκανίων, κατά 47,3% και 8,8% αντίστοιχα στο σύνολο των εισαγωγών της, βάσει των προκαταρκτικών
στοιχείων για την υπό εξέταση περίοδο. Οι ίδιες ομάδες χωρών είναι και οι βασικές αγορές για τη διάθεση των
προϊόντων της, κατά 81,0% και 9,2% αντίστοιχα, στο σύνολο των εξαγωγών της για την περίοδο ΙανουαρίουΦεβρουαρίου 2020.
Την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020, σύμφωνα με το συνολικό όγκο εξωτερικού εμπορίου, οι
σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας ήταν η Γερμανία (με μερίδιο
26,3%), η Μεγάλη Βρετανία (με μερίδιο 7,0%), η Σερβία (με μερίδιο 5,3%), η Ελλάδα (με μερίδιο 5,2%) και η
Βουλγαρία (με μερίδιο 4,7%). Περισσότερα στοιχεία δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/70332
-Έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας για τις χώρες της Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας – Προβλέψεις
για σημαντική ύφεση της οικονομίας της Βόρειας Μακεδονίας
Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη εαρινή έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας για τις χώρες της Ευρώπης και
της Κεντρικής Ασίας (Europe and Central Asia Economic Update Spring 2020), η οικονομία της Βόρειας
Μακεδονίας θα περιέλθει σε ύφεση, με τον ρυθμό ανάπτυξης να εκτιμάται σε -0,4% το 2020, μετά την αύξηση
3,6% το 2019, εξ` αιτίας των επιπτώσεων από την πανδημία. Η πρόβλεψη αυτή μάλιστα, κατά την Παγκόσμια
Τράπεζα, θεωρείται αισιόδοξη, καθώς λαμβάνει ως προϋπόθεση ότι η κρίση θα λήξει μέχρι τα τέλη Ιουνίου τ.έ.
και η οικονομία θα επιστρέψει στην ομαλότητα. Αντιθέτως, η οικονομία ενδέχεται να καταλήξει σε βαθύτερη
ύφεση, με αρνητική ανάπτυξη άνω του 2% εάν η κρίση παραταθεί πέραν του πρώτου εξαμήνου του 2020.
Η οικονομία της Βόρειας Μακεδονίας αναμένεται να ανακάμψει το 2021, με τον ρυθμό ανάπτυξης να φθάνει το
3,7% και 3,6% το 2022, όσο αυξάνεται η ιδιωτική κατανάλωση και αποκαθίστανται οι επενδυτικές ροές.
Επίσης, το ποσοστό της φτώχειας ενδέχεται να πέσει στο 15,6% μέχρι το 2022, δεδομένης της αναμενόμενης
αύξησης των πραγματικών μισθών και της βελτίωσης της αγοράς εργασίας. Στην επιτάχυνση της ανάκαμψης
το 2021, αναμένεται να συμβάλουν η πρόσφατη ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ και η έναρξη των ενταξιακών
διαπραγματεύσεων με την ΕΕ.
Σημειώνεται, τέλος, ότι οι προβλέψεις για τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 υπόκεινται σε
αβεβαιότητα, καθώς τα διάφορα σενάρια δείχνουν ότι η οικονομική ανάπτυξη στις χώρες των Δυτικών
Βαλκανίων θα περιέλθει σε ύφεση το 2020, μεταξύ -0,4% και -2,8%, πριν ανακάμψει το 2021, καθώς
εισάγονται μέτρα πολιτικής, οι παγκόσμιες τιμές των βασικών εμπορευμάτων ανακάμπτουν σταδιακά και το
εμπόριο ενισχύεται.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33476/9781464815645.pdf
-Επιβράδυνση του ετήσιου ρυθμού πληθωρισμού της Βόρειας Μακεδονίας τον Μάρτιο 2020
Ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός τιμών καταναλωτή της Βόρειας Μακεδονίας επιβραδύνθηκε στο 0,5% τον
Μάρτιο 2020 από 0,7% τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Σε
μηνιαία βάση σύγκρισης, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 0,2% τον Μάρτιο 2020, μετά από αύξηση 0,1%
τον Φεβρουάριο.
-Χαμηλότερα κατά 79% τα έσοδα από τον ΦΠΑ τον Απρίλιο 2020
Σύμφωνα με δηλώσεις της επικεφαλής της Διεύθυνσης Δημοσίων Εσόδων της Βόρειας Μακεδονίας, Sanja
Lukarevska, την περίοδο 1-14 Απριλίου 2020 σημειώθηκε τεράστια μείωση εσόδων από το ΦΠΑ κατά 79
ποσοστιαίες μονάδες, καθώς υπάρχει αυξημένη επιστροφή (φόρων) της τάξης του 51,7%. Μείωση σημειώθηκε
και στον φόρο επί του προσωπικού εισοδήματος κατά 6%, καθώς και στον φόρο επί των κερδών κατά 9,97%,
δηλαδή συνολικά σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι σημειώνεται πτώση των εσόδων της τάξης του
38,15%. Τα στοιχεία του Μαρτίου τ.έ. δείχνουν πτώση 12,28% σε όλα τα φορολογικά έσοδα σε σύγκριση με
Από τον Φεβρουάριο του 2020, η Μεγάλη Βρετανία περιλαμβάνεται στην ομάδα των λοιπών χωρών.
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τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ενώ σε σχέση με τον στόχο η μείωση είναι της τάξης του 24%,
όπου η μεγαλύτερη μείωση (16,85%) αφορά στο ΦΠΑ, ενώ μείωση σημειώνεται και στον φόρο επί των κερδών
(10,78%), όπως επίσης και στον φόρο επί του προσωπικού εισοδήματος (1,11%).
Αντίθετα, σημειώθηκε αύξηση των εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές, καθώς τον Μάρτιο 2020 σημειώθηκε
αύξηση της τάξης του 13,48% σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2019, καταγράφοντας υπέρβαση του στόχου κατά
0,67%. Σχετικά με τις εισφορές για τη συνταξιοδοτική ασφάλιση παρατηρήθηκε αύξηση κατά 10,19
ποσοστιαίες μονάδες, ενώ σχετικά με τις εισφορές ασφάλισης υγείας η αύξηση είναι της τάξης του 18,82%.
Επιπλέον οι εισφορές για την απασχόληση αυξήθηκαν κατά 8,13%.
Το Τμήμα Υποστήριξης της Διευθύντριας και Δημοσίων Σχέσεων της Διεύθυνσης Δημοσίων Εσόδων της
Βόρειας Μακεδονίας εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία διευκρινίζεται αναφορικά με τίτλους μέρους των ΜΜΕ,
σύμφωνα με τους οποίους παρουσιάζεται «πτώση στην είσπραξη του ΦΠΑ κατά 79%», ότι δεν είναι σκόπιμο
να εξάγεται συμπέρασμα για πτώση της είσπραξης του ΦΠΑ κατά 79 ποσοστιαίες μονάδες, διότι το στοιχείο
αυτό αφορά στο καθαρό ποσό της είσπραξης του ΦΠΑ, το οποίο είναι η διαφορά που προκύπτει από την
αφαίρεση της επιστροφής του ΦΠΑ από το ακαθάριστο ποσό των εισπράξεων ΦΠΑ κατά τις πρώτες 14 ημέρες
του Απριλίου. Η είσπραξη του ακαθάριστου ΦΠΑ για τις πρώτες 14 ημέρες του Απριλίου 2020 έχει μειωθεί
κατά 29,19% σε σύγκριση με τις πρώτες 14 ημέρες του Απριλίου 2019. Αναλυτικότερα, τις πρώτες 14 ημέρες
του Απριλίου 2020 εισπράχθηκε το ακαθάριστο εισόδημα από το ΦΠΑ που ανέρχεται στα 1.476.684.745
δηνάρια, ενώ τις πρώτες 14 ημέρες του Απριλίου 2019 εισπράχθηκε το ακαθάριστο εισόδημα από το ΦΠΑ που
ανερχόταν στα 2.085.338.658 δηνάρια και ως εκ τούτου η μειωμένη είσπραξη είναι της τάξης του 29,19%.
Συμπληρώνουν δε ότι, υπό συνθήκες έκτακτης ανάγκης στη χώρα, η Διεύθυνση Δημοσίων Εσόδων
πραγματοποιεί ταχεία επιστροφή του ΦΠΑ προς τις εταιρείες και συνεπώς την περίοδο από 1 ης Απριλίου 2020
μέχρι 14ης Απριλίου 2020 η επιστροφή του ΦΠΑ αυξήθηκε κατά 412.000.000 δηνάρια, δηλαδή σημειώθηκε
αύξηση της επιστροφής του ΦΠΑ κατά 51% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

3. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
-Συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης φυτοϋγειονομικών πιστοποιητικών μεταξύ Βόρειας Μακεδονίας και
Αλβανίας, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας περιφερειακής συνεργασίας mini-Schengen
Σύμφωνα με εδώ Τύπο, η Βόρεια Μακεδονία και η Αλβανία πρόκειται να υπογράψουν συμφωνία για την
αμοιβαία αναγνώριση των φυτοϋγειονομικών πιστοποιητικών που απαιτούνται για την εξαγωγή-εισαγωγή
γεωργικών προϊόντων, διευκολύνοντας έτσι τις εμπορικές συναλλαγές των γεωργικών προϊόντων μεταξύ των
δυο χωρών. Ειδικότερα, η φυτοϋγειονομική συμφωνία μεταξύ Βόρειας Μακεδονίας και Αλβανίας προβλέπει την
αμοιβαία αναγνώριση των θεσμών και των εργαστηριακών μέσων, των ελέγχων της ποιότητας των προϊόντων
που προορίζονται για εξαγωγές-εισαγωγές μεταξύ των δύο χωρών. Κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης, οι
Υπουργοί Γεωργίας των δυο χωρών, κ.κ. Trajan Dimkovski και Bledi Çuçi, συμφώνησαν στο τελικό σχέδιο της
συμφωνίας, μετά από επεξεργασία 6 μηνών περίπου, από την τελευταία συνάντησή τους στα Τίρανα.
Σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Γεωργίας, εκτός από τη συμφωνία αυτή, οι κοινές ομάδες των
δύο χωρών θα εργαστούν για δύο άλλες συμφωνίες, αυτή της συνεργασίας στον τομέα της κτηνιατρικής και
των τροφίμων ζωικής προέλευσης, καθώς και της συμφωνίας για τη διατήρηση, την παρακολούθηση και
διαχείριση της αλιείας στη λίμνη των Πρεσπών. Σημειώνεται ότι, ανωτέρω συμφωνία προβλεπόταν στο σχέδιο
δράσης Σερβίας-Βόρειας Μακεδονίας-Αλβανίας, στο πλαίσιο της “Mini Schengen”.
-Τηλεδιάσκεψη Υπουργών Γεωργίας της ΝΑ Ευρώπης με θέμα τη διερεύνηση τρόπων συνεργασίας για
την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στον γεωργικό τομέα στην περιοχή
Σύμφωνα με εδώ δημοσιεύματα, οι Υπουργοί Γεωργίας της ΝΑ Ευρώπης (SEE) πραγματοποίησαν συνάντηση
εξ` αποστάσεως (teleconference) με θέμα τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19 στον γεωργικό τομέα στην
περιοχή και συζήτησαν τη δυνατότητα ανάληψης κοινών πρωτοβουλιών και δράσεων για την αντιμετώπιση
των επιπτώσεων. Στην τηλεδιάσκεψη, παρουσιάστηκε η σημερινή κατάσταση της γεωργίας στις χώρες της ΝΑ
Ευρώπης, καθώς και τα μέτρα που λαμβάνουν οι Κυβερνήσεις για τη βιώσιμη γεωργική παραγωγή, τη στήριξη
των γεωργών και τις πωλήσεις γεωργικών προϊόντων. Οι Υπουργοί συμφώνησαν ότι υπάρχουν αρκετά
αποθέματα τροφίμων και ότι οι χώρες της περιοχής θα βοηθήσουν η μία την άλλη ως προς την προσφορά
τροφίμων. Περαιτέρω, οι Υπουργοί τόνισαν ότι παραμένουν «ανοιχτοί» σε νέες προτάσεις για την ανεμπόδιστη
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εμπορία γεωργικών προϊόντων. Ειδικότερα, ο Υπουργός Γεωργίας της Βόρειας Μακεδονίας, κ. Trajan
Dimkovski, υπογράμμισε ότι, σε περιόδους πανδημιών, είναι σημαντικό οι αγρότες να συνεχίσουν τις
δραστηριότητές τους σε αγρούς και αγροκτήματα, να αυξήσουν την εγχώρια παραγωγή και να εξασφαλίσουν
απρόσκοπτη μεταφορά αγαθών και αλληλεγγύη, στο πνεύμα της συνεργασίας και της ανταλλαγής
πληροφοριών με χώρες της SEE. Τα συμπεράσματα της εν λόγω συνάντησης, σύμφωνα με τον εγχώριο Τύπο,
συνοψίζονται στα ακόλουθα: οι Υπουργοί συμφώνησαν ότι η ασφάλεια των τροφίμων είναι ένα από τα
σημαντικότερα θέματα στην περιοχή. Ως εκ τούτου, τόσο η ασφάλεια των τροφίμων όσο και η διαθεσιμότητα
και η παραγωγή συνιστούν κορυφαίες προτεραιότητες των Υπουργείων, ιδιαίτερα υπό δύσκολες συνθήκες,
όπως αυτή της πανδημίας. Συμφώνησαν, επίσης, ότι οι χώρες της περιφέρειας, καθώς και η ΕΕ θα πρέπει να
εξασφαλίσουν το απρόσκοπτο εμπόριο των γεωργικών προϊόντων, απλοποιώντας ορισμένες διαδικασίες στα
σύνορα. Οι συμμετέχοντες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι απαιτείται συνεχής επικοινωνία και συνεργασία
μεταξύ των αρμόδιων Υπουργείων, για να αντιμετωπισθεί, εν προκειμένω, η αρνητική επίδραση της πανδημίας
στη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη στην περιοχή.
-Δηλώσεις του Διευθυντή της Τελωνειακής Διοίκησης της Βόρειας Μακεδονίας - Ψηφιοποίηση των
τελωνειακών διαδικασιών
Σύμφωνα με δηλώσεις του Δ/ντή της Τελωνειακής Διοίκησης της Βόρειας Μακεδονίας, κ. Gjoko Tanasoski, το
διασυνοριακό εμπόριο με τις γείτονες χώρες, ήτοι Ελλάδα, Βουλγαρία, Σερβία, Αλβανία και Κόσσοβο,
συνεχίζεται απρόσκοπτα, με τις εξαγωγές μάλιστα λαχανικών και φρούτων να αυξάνονται, παρά τις εξαιρετικά
δύσκολες συνθήκες. Ειδικότερα, οι εξαγωγές Ιανουαρίου-Μαρτίου τ.έ. ανέρχονται σε 86,77 δισ. δηνάρια (1,41
δισ. ευρώ), σημειώνοντας αύξηση 210 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Αναφορικά με
τις εξαγωγές νωπών λαχανικών τον Μάρτιο τ.έ., παρουσίασαν αύξηση κατά 3.000 τόνους σε σχέση με τον
αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, αν και σε όρους αξίας σημειώθηκε μείωση κατά 290 εκατ. δηνάρια
(4,7 εκατ. ευρώ). Αντίθετα, οι εξαγωγές φρούτων αυξήθηκαν κατά 1 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Μάρτιο του
2019. Περαιτέρω, κος Tanasoski επεσήμανε ότι οι εισπράξεις ειδικών φόρων κατανάλωσης έχουν μειωθεί τον
Μάρτιο τ.έ., σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019, λόγω της χαμηλότερης κατανάλωσης αγαθών
ειδικών φόρων και των χαμηλότερων τιμών των παραγώγων πετρελαίου, με αποτέλεσμα τη μείωση των
εισαγωγικών δασμών κατά μέσο όρο 10%. Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, οι εισπράξεις έχουν μειωθεί
κατά 654 εκατ. δηνάρια (10,6 εκατ. ευρώ). Τέλος, κ. Tanasoski επεσήμανε ότι η Τελωνειακή Διοίκηση σε
συνεργασία με λοιπούς κυβερνητικούς θεσμούς στηρίζει την οικονομική δραστηριότητα και τις εξαγωγές. Με
σκοπό τη διευκόλυνση του εμπορίου, αλλά και προς αποφυγή σωματικής επαφής κατά την κρίσιμη περίοδο
της κρίσης του κορωνοϊού, η Τελωνειακή Διοίκηση εγκαινίασε νέο λογισμικό που επιτρέπει την ψηφιοποίηση
των τελωνειακών διαδικασιών. Συγκεκριμένα, από 1ης Απριλίου τ.έ., οι τελωνειακές διαδικασίες είναι πλέον
ψηφιακές και οι εξαγωγείς δεν χρειάζεται να υποβάλουν αντίγραφα των τελωνειακών διασαφήσεων και άλλων
τελωνειακών εγγράφων.

4. Ευρωπαϊκή προοπτική
-Εκτιμήσεις για παρουσίαση διαπραγματευτικού πλαισίου ΕΕ για Βόρεια Μακεδονία τον Ιούνιο 2020
Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διεύρυνση, κα. Ana Pisonero, δήλωσε στα τοπικά μέσα
ενημέρωσης ότι οι προσδοκίες στις Βρυξέλλες είναι ότι το πλαίσιο διαπραγμάτευσης για τη Βόρεια Μακεδονία
θα μπορούσε να παρουσιαστεί τον Ιούνιο 2020. Η κα Pisonero επανέλαβε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
εργάστηκε για την προετοιμασία αυτού του διαπραγματευτικού πλαισίου, καθώς τα κράτη μέλη της ΕΕ έδωσαν
στη χώρα το πράσινο φως για την έναρξη των διαπραγματεύσεων προσχώρησης τον Μάρτιο τ.ε. Το
διαπραγματευτικό πλαίσιο περιέχει τις αρχές στις οποίες πρέπει να διεξαχθούν οι συνομιλίες μεταξύ των δύο
πλευρών, και μόλις ετοιμαστεί, θα πρέπει να λάβει την έγκριση από όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης.
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-Δηλώσεις Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις για την υποστήριξη από την ΕΕ
και τα Κ-Μ
Σύμφωνα με εδώ δημοσιεύματα, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις της Βόρειας
Μακεδονίας, κ. Bujar Osmani, ο οποίος είναι ο εθνικός συντονιστής για τη διανομή ξένης βοήθειας στη χώρα,
ευχαρίστησε τόσο την ΕΕ όσο και διμερώς τα Κ-Μ της ΕΕ για την υποστήριξη στην αντιμετώπιση των
προκλήσεων λόγω της πανδημίας, σημειώνοντας ότι η ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στο Ευρωπαϊκό Ταμείο
Αλληλεγγύης, στη Συμφωνία για την Κοινή Προμήθεια Ιατρο-τεχνολογικών προϊόντων, στην Πολιτική
Προστασία της ΕΕ κ.λπ., αποτελεί πραγματικό δείκτη της ένταξης της χώρας στην ΕΕ.

5. Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος
-Δάνειο 50 εκατ. ευρώ από την Παγκόσμια Τράπεζα για τους μισθούς του ιδιωτικού τομέα
Κατά τη συνεδρίασή της στις 29 Απριλίου τ.ε., η Κυβέρνηση ενέκρινε Έκθεση σχετικά με την ανακατανομή
κεφαλαίων που χορηγήθηκαν ως δάνειο από την Παγκόσμια Τράπεζα, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει για
να μετριαστούν οι οικονομικές συνέπειες του κορωνοϊού. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Τύπου της Κυβέρνησης,
τα κονδύλια του έργου Local Roads Connectivity που χρηματοδοτούνται από την Παγκόσμια Τράπεζα θα
ανακατανεμηθούν για την πληρωμή των μισθών των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα. Το ποσό ύψους 50
εκατ. ευρώ οποίο θα βοηθήσει τους εργοδότες που πλήττονται από την υγειονομική και οικονομική κρίση ώστε
να πληρώσουν μισθούς για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο τ.ε..
-Εγκρίθηκαν οι πρώτες δανειακές συμβάσεις στο πλαίσιο της νέας πιστωτικής γραμμής της
Αναπτυξιακής Τράπεζας της Βόρειας Μακεδονίας για την υποστήριξη των επιχειρήσεων που
επλήγησαν λόγω της πανδημίας COVID-19
Σύμφωνα με πληροφορίες της Αναπτυξιακής Τράπεζας της Βόρειας Μακεδονίας, έως τις 10 Απριλίου τ.ε. είχαν
ήδη εγκριθεί οι αιτήσεις 136 εταιρειών, με 1.737 υπαλλήλους, για τη λήψη άτοκων δανείων από τη νέα
πιστωτική γραμμή για την υποστήριξη των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19. Τα
δάνεια ανέρχονται συνολικά στα 1.263.079 ευρώ. Από τις 136 υποψήφιες εταιρείες, το 96% είναι εταιρείες με
έως και 10 υπαλλήλους, καθώς και έως 50 υπαλλήλους. Σύμφωνα με απόφαση της 38ης συνόδου της
Κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας, στις 8 Απριλίου 2020, η εξέταση των φακέλων, με τις αιτήσεις και
πληροφορίες των ενδιαφερόμενων, θα πραγματοποιείται τακτικά, σε εβδομαδιαία βάση, μέχρι να εξαντληθούν
πλήρως τα κεφάλαια από την εν λόγω πιστωτική γραμμή. Βάσει των αποφάσεων της ανωτέρω συνόδου, η
Αναπτυξιακή Τράπεζα καλείται να συνάψει άμεσα δανειακές συμφωνίες με όλες τις εταιρείες των οποίων οι
αιτήσεις πίστωσης εγκρίθηκαν κατά την 38η Κυβερνητική Συνεδρία.
-Πλατφόρμα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης για την Ευρώπη και την Ευρασία από το
Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ
Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ δημιούργησε μια πλατφόρμα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της
κρίσης – την Ομάδα Δράσης για την Ευρώπη και την Ευρασία, με στόχο τη διασύνδεση των χωρών, την
ανάληψη κοινών δράσεων, αλλά και την ανάπτυξη κοινής στρατηγικής, ιδίως κατά την περίοδο ανάκαμψης.
Αυτή η ομάδα δράσης περιλαμβάνει 37 εκλεγμένα κυβερνητικά στελέχη, αντιπροέδρους της κυβέρνησης,
υπουργούς, ανώτερους αξιωματούχους, καθηγητές πανεπιστημίου και ερευνητές. Η Υπουργός Οικονομικών της
Βόρειας Μακεδονίας, κα Nina Angelovska, είναι ένα από τα 37 μέλη. Η ομάδα δράσης έχει ως στόχο να
χρησιμεύσει ως πλατφόρμα κατά των κρίσεων για την ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών σχετικά με τα μέτρα
κατά της κρίσης και τον βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο αντίκτυπό τους στις επιμέρους χώρες και
περιφέρειες, καθώς και να αναπτύξει κοινά σχέδια και στρατηγικές για την ανοικοδόμηση των οικονομιών μετά
την κρίση, λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές πτυχές.
-Σημαντική άνοδος της Βορείου Μακεδονίας στον Δείκτη Μετασχηματισμού του ιδρύματος Bertelsmann
(BTI)
Η Βόρεια Μακεδονία σημείωσε σημαντική πρόοδο το 2020 σε σύγκριση με το 2016, σύμφωνα με τον Δείκτη
Μετασχηματισμού του εγνωσμένου γερμανικού Ιδρύματος Bertelsmann. Η χώρα ανέβηκε 14 θέσεις στον
κατάλογο και κατατάσσεται πλέον στην 30η θέση μεταξύ 137 χωρών, μετά το Μαυροβούνιο (27η θέση) και
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πριν από άλλες χώρες της περιοχής, ήτοι Αλβανία (33η), Σερβία (36η), Κόσσοβο (49η) και Βοσνία-Ερζεγοβίνη
(68η).
Ο δείκτης μετασχηματισμού του ιδρύματος Bertelsmann εξετάζει και συγκρίνει την ποιότητα διακυβέρνησης σε
αναπτυσσόμενες και υπό μετάβαση χώρες, με βάση τα δεδομένα που συλλέγει για την ποιότητα της
δημοκρατίας και του κράτους δικαίου της κάθε χώρας. Περαιτέρω, ο Δείκτης αναλύει και αξιολογεί τις
διαδικασίες πολιτικού και οικονομικού μετασχηματισμού των χωρών, ειδικότερα όσον αφορά στη δημοκρατία
και την ανάπτυξη της οικονομίας της αγοράς
Το μεγαλύτερο άλμα της Βόρειας Μακεδονίας (κατά 19 θέσεις) καταγράφεται στον δείκτη διακυβέρνησης. Η
έκθεση σημειώνει την πρόοδο της χώρας στην ανοικοδόμηση των θεσμών και την αποκατάσταση της
δημοκρατίας. Σημειώνεται ότι, στον συγκεκριμένο δείκτη, η Βόρεια Μακεδονία κατατάσσεται υψηλότερα από τη
Βουλγαρία, την Πολωνία, την Κροατία, την Αλβανία, τη Σερβία, το Κόσσοβο, τη Ρουμανία, την Ουγγαρία και τη
Βοσνία-Ερζεγοβίνη, σημειώνοντας σημαντική πρόοδο σε σύγκριση με το 2018 (https://www.btiproject.org/en/reports/regional-report-ESE.html).
Ως θετικό βήμα καταγράφεται η επίλυση της διαφωνίας με την Ελλάδα σχετικά με το συνταγματικό όνομα της
χώρας, διάρκειας περίπου τριών δεκαετιών, η οποία αφαίρεσε τα βασικά εμπόδια για την ενσωμάτωση της
χώρας σε ΝΑΤΟ και ΕΕ. Επίσης, στην έκθεση γίνεται θετική αναφορά στις μεταρρυθμίσεις του δικαστικού
σώματος, που αποσκοπούν στη μείωση του πολιτικού ελέγχου και την αποκατάσταση της ανεξαρτησίας του
δικαστικού σώματος. Εν τούτοις, σύμφωνα πάντα με την εν λόγω έκθεση, αν και έχει σημειωθεί κάποια
πρόοδος στην προετοιμασία της οικονομίας για την μελλοντική ένταξή της στην κοινή αγορά της ΕΕ, η Βόρεια
Μακεδονία εξακολουθεί να πάσχει από αδυναμίες στην εκπαίδευση και την καινοτομία, καθώς και επενδυτικό
έλλειμμα. Επιπλέον, εξακολουθεί να επιβαρύνεται υπερβολικά από μια δυσκίνητη δημόσια διοίκηση.
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ.
https://www.bti-project.org/en/reports/country-report-MKD.html,
https://www.bti-project.org/content/en/downloads/reports/country_report_2020_MKD.pdf.
-Οι πολίτες θα πρέπει να επανεξετάσουν τις ετήσιες φορολογικές δηλώσεις τους για το 2019
Η Υπηρεσία Δημοσίων Εσόδων έχει ετοιμάσει και υποβάλει στους πολίτες τις Ετήσιες Φορολογικές Δηλώσεις
για το 2019. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωσή της καλεί τους εγγεγραμμένους χρήστες του συστήματος ePersonal Tax να επανεξετάσουν τις Ετήσιες Φορολογικές Δηλώσεις 2019, μέσω των προφίλ των χρηστών τους.
Οι πολίτες μπορούν να επιβεβαιώσουν ή να διορθώσουν τις ετήσιες φορολογικές δηλώσεις τους για το 2019 το
αργότερο έως τις 31.05.2020.
-67η η Βόρεια Μακεδονία στο δείκτη «Open Budget Index» μεταξύ 117 χωρών
Σύμφωνα με το «Transparency International», η Βόρεια Μακεδονία κατατάσσεται στην 67η θέση, στον
κατάλογο μεταξύ 117 χωρών, ως προς το δείκτη «Open Budget Index». Η επίδοση της χώρας ως προς τη
διαφάνεια του προϋπολογισμού της αξιολογείται στο 41, όπου το 100 είναι ικανοποιητικό και το 0 είναι μη
ικανοποιητικό. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, άλλες χώρες τις περιοχής είχαν το εξής σκορ: 55 για την Αλβανία,
40 για τη Σερβία και 33 για τη Βοσνία – Ερζεγοβίνη.

6. Εκδηλώσεις, εκθέσεις, επισκέψεις
-Λόγω της πανδημίας COVID-19 και της ακύρωσης όλων των εκδηλώσεων στη Βόρεια Μακεδονία, το εν λόγω
κεφάλαιο αντικαθίσταται με πληροφορίες ως προς τα μέτρα που έχει λάβει, μέχρι σήμερα, η Κυβέρνηση της
χώρας, για τον περιορισμό της εξάπλωσης.
COVID-19 : Μέτρα της Κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας
για την αντιμέτωπη της εξάπλωσης του ιού
Κύρια κοινωνικο-οικονομικά μέτρα της Κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας για την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 (από 3 Απριλίου 2020)
-

Άμεση ενίσχυση 14.500 δηνάρια (περίπου 250 ευρώ) τον μήνα για την περίοδο Απριλίου-Μαΐου τ.ε., για
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κάθε εργαζόμενο στις ιδιωτικές εταιρείες που πλήττονται από την κρίση.
Ή εναλλακτικά
-

Το κράτος καλύπτει το 50% των κοινωνικών εισφορών (υγεία, συντάξεις) για τους εργαζόμενους στον
ιδιωτικό τομέα κατά την περίοδο Απριλίου-Μαΐου τ.ε.
Τα ανωτέρω μέτρα ισχύουν εναλλακτικά, ήτοι οι εταιρείες μπορούν να επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν
μόνο μία από τις δύο ενισχύσεις.

-

Άμεσες ενισχύσεις σε αυτοαπασχολούμενους (όπως τεχνίτες) και πρόβλεψη για επιδοτήσεις έως 14.500
δηνάρια ανά άτομο, για την περίοδο Απριλίου-Μαΐου τ.ε..

-

Άτοκα δάνεια σε επιχειρήσεις, από την Αναπτυξιακή Τράπεζα της Βόρειας Μακεδονίας. Τα δάνεια
κυμαίνονται μεταξύ 3.000 και 30.000 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος των εταιρειών.

-

Απαλλαγές και αναβολές φορολογίας εισοδήματος από μισθούς και κέρδη για την περίοδο ΑπριλίουΙουνίου, για εστιατόρια, υπηρεσίες τροφοδοσίας, τουριστικά γραφεία, παρόχους μεταφορών.
Προϋποθέσεις: καμία μείωση του αριθμού των εργαζομένων / απασχολούμενων και μείωση του
εισοδήματος κατά τουλάχιστον 40%.

-

Κατώτατος μισθός 14.500 δηνάρια τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2020, για όλους τους εκλεγμένους και
διορισμένους αξιωματούχους, περιλαμβανομένων των: Προέδρου του Κράτους, του Κοινοβουλίου και της
Κυβέρνησης, όλων των υπουργών, υφυπουργών, διευθυντών κρατικών θεσμικών οργάνων, βουλευτών,
δημάρχων και λοιπών εκλεγμένων και διορισμένων προσώπων. Οι υπάλληλοι που εργάζονται σε δημόσιες
εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης εξαιρούνται.

-

Η Κεντρική Τράπεζα και οι εμπορικές τράπεζες συμφώνησαν να απλοποιήσουν το νομικό πλαίσιο
προκειμένου να επιτρέψουν στις εμπορικές τράπεζες να αναβάλουν και να επαναπρογραμματίσουν την
αποπληρωμή των δανείων των οφειλετών τους.

Η Προϊσταμένη
Παγώνα Λάρδα
Σύμβουλος ΟΕΥ Α’
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