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1. Επιχειρηματική δραστηριότητα
1.1 Ενέργεια και Ορυκτά
-Αλλαγές τιμών βενζίνης και πετρελαίου με απόφαση της Ρυθμιστικής Επιτροπής Ενέργειας
Από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 10.6.2019, η βενζίνη (EUROSUPER 95 και EUROSUPER 98) μειώθηκε κατά 3
δηνάρια, ενώ το πετρέλαιο ντίζελ και το ελαφρύ οικιακό πετρέλαιο αυξήθηκαν κατά δυόμισι δηνάρια, κατόπιν
απόφασης της Ρυθμιστική Επιτροπή Ενέργειας. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, η νέα τιμή του EUROSUPER
95 θα είναι 66,50 δηνάρια/λίτρο (περίπου 1,08 ευρώ) και του EUROSUPER BS-98 θα πωλείται σε τιμή 69
δηνάρια/λίτρο (περίπου 1,12 ευρώ). Η λιανική τιμή του ντίζελ θα είναι 60 δηνάρια/ λίτρο (περίπου 0,98 ευρώ),
ενώ το επιπλέον ελαφρύ οικιακό πετρέλαιο θα είναι 49,50 δηνάρια/λίτρο (0,80 ευρώ). Η τιμή του αργού
πετρελαίου μειώνεται κατά 1,267 δηνάριο/κιλό, έτσι ώστε η τιμή λιανικής να είναι 33,851 δηνάρια/κιλό (0,55
ευρώ).
-Προσωρινή απενεργοποίηση τμήματος του εργοστάσιου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο
Μοναστήρι (REK Bitola)
Το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας REK Bitola ενημέρωσε το κοινό ότι η λειτουργία του μπλοκ
παραγωγής 2 της εγκατάστασης θα διακοπεί προσωρινά λόγω της παρουσίας ορισμένων θεμάτων με τους
θερμαντήρες. Το μπλοκ 2 θα παραμείνει εκτός λειτουργίας για μερικές ημέρες και αργότερα, τον Αύγουστο τ.ε.,
θα υποβληθεί σε ανακατασκευή. Από το την ESM διαβεβαίωσαν ότι η διακοπή λειτουργίας του μπλοκ 2 δεν θα
επηρεάσει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στη χώρα.

1.2 Κατασκευές, δομικά υλικά και Real Estate
-Ανακατασκευή του δρόμου Kadino-Klucka στο Ilinden
Ο Δήμος του Ilinden ξεκίνησε την ανακατασκευή του δρόμου που συνδέει τις περιοχές Kadino-Klucka
συνολικού μήκους 1.600 μέτρων. Η ανακατασκευή κοστίζει περίπου 30 εκατ. δολάρια και τα χρήματα θα
εξασφαλιστούν από δάνειο της Παγκόσμιας Τράπεζας. Η ανακατασκευή αυτού του δρόμου, σύμφωνα με τον
Δήμαρχο του Ιλίντεν, κ. Zika Stojanovski, είναι πολύ σημαντική επειδή εξασφαλίζει σημείο εισόδου στο Δήμο
και τον συνδέει με τον κεντρικό οδικό άξονα Α-4 (Σκόπια - Αθήνα). Η ανακατασκευή περιλαμβάνει επίσης την
κατασκευή μιας περιφερειακής οδού στο χωριό Kadino, η οποία σύμφωνα με τον κ. Stojanovski, θα περιορίσει
την κυκλοφοριακή συμφόρηση στην περιοχή.
-Τρεις νέοι σταθμοί διοδίων στις εθνικές οδούς της Βόρειας Μακεδονίας
Με δανεισμό ύψους 15,3 εκατ. ευρώ, το κράτος θα καλύψει το κόστος κατασκευής των τριών νέων σταθμών
διοδίων στις εθνικές οδούς της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας. Ο διαγωνισμός για την κατασκευή των
δυο σταθμών διοδίων, οι οποίοι πρέπει να τοποθετηθούν στον αυτοκινητόδρομο Miladinovci-Stip, και ένας
ακόμα στην οδό Kicevo-Ohrid, έχει ανακοινωθεί. Η δαπάνη θα καλυφθεί με δάνειο από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και περιλαμβάνει το κόστος των υποδομών των διόδων στις
περιοχές Miladinovci, Glumovo, Zelino, Tetovo και Gostivar.
-Έκδοση οικοδομικών αδειών, Απρίλιος 2019
Σύμφωνα με στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, τον Απρίλιο 2019 εκδόθηκαν συνολικά 240 άδειες
οικοδομής, οι οποίες ήταν κατά 3,6% λιγότερες από τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Σύμφωνα με
τις εκδοθείσες άδειες οικοδομής, η αναμενόμενη συνολική αξία των κατασκευών ήταν 5.309.660 χιλ. δηνάρια
(86,3 εκατ. ευρώ), η οποία ήταν κατά 14,6% χαμηλότερη από τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.
Από το σύνολο των εκδοθέντων οικοδομικών αδειών, 122 (50,8%) είναι για κτίρια, 35 (14,6%) για έργα
πολιτικού μηχανικού και 83 (34,6%) για ανακατασκευές. Από το σύνολο των 240 δομών, για 122 (50,8%) οι
επενδυτές είναι ιδιώτες και για 118 (49,2%) δομές οι επενδυτές είναι επιχειρήσεις. Κατά την περίοδο
αναφοράς, σχεδιάζονται 391 κατοικίες για κατασκευή, συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 28.249 τ.μ.
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-Κατεδαφίσεις παράνομων χώρων σε εγκαταστάσεις εστίασης στο κέντρο των Σκοπίων
Μετά από μια σειρά προειδοποιήσεων από τις υπηρεσίες επιθεώρησης του Δήμου Σκοπίων, ξεκίνησε την
Τρίτη 11.6.2019, η κατεδάφιση των παράνομων καλοκαιρινών βεραντών σε εγκαταστάσεις εστίασης (καφέ,
μπαρ και εστιατόρια) στο κέντρο του Δήμου των Σκοπών. Οι επιθεωρητές έλεγξαν 16 καφέ, μπαρ και
εστιατόρια στον οικισμό "Debar Maalo" των Σκοπίων. Ο Δήμος ενημέρωσε ότι ο στόχος του είναι να
αποκατασταθεί η τάξη στο αστικό χάος σε μία από τις πιο ελκυστικές τοποθεσίες της πόλης. Αντίστοιχα,
εστάλησαν προειδοποιήσεις σε αρκετούς ιδιοκτήτες εγκαταστάσεων τροφοδοσίας στα εμπορικά κέντρα
"Mavrovka" και "Old Bazaar Skopje" και εφόσον δεν υπάρξει συμμόρφωση θα προχωρήσουν και εκεί στις
κατεδαφίσεις χώρων οι οποίοι έχουν κατασκευαστεί παράνομα.

1.3 Τραπεζικός Τομέας & Χρηματιστηριακή αγορά
-Κεντρική Τράπεζα: Σημαντικές βελτιώσεις στην εγχώρια αγορά υπηρεσιών πληρωμών
Οι νέοι κανονισμοί που θα εφαρμοστούν σύντομα, θα βελτιώσουν την εγχώρια αγορά υπηρεσιών πληρωμών.
Αυτό τονίστηκε, μεταξύ άλλων, στην Αχρίδα, 4-5.6.2019, στο 12ο Συνέδριο Πληρωμών και Υποδομών της
Αγοράς που διοργάνωσε η Κεντρική Τράπεζα της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, σε συνεργασία με τη
Nederlandsche.
Στην ομιλία του, ο Υπουργός Οικονομικών κ. Dragan Tevdovski τόνισε ότι ο νόμος για τις υπηρεσίες και τα
συστήματα πληρωμών, που αναπτύχθηκε από κοινού από το Υπουργείο Οικονομικών και την Κεντρική
Τράπεζα, θα επιτρέψει την απελευθέρωση της αγοράς υπηρεσιών πληρωμών και την είσοδο μη τραπεζικών
ιδρυμάτων, όπως τα ιδρύματα πληρωμών και τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος. Σύμφωνα με τον κ.
Tevdovski, η επιχειρηματική κοινότητα, ειδικά οι εταιρείες FinTech, θα πρέπει να εισαγάγουν νέους,
καινοτόμους τρόπους πληρωμής - εύκολα διαθέσιμους και με χαμηλότερο κόστος. Επίσης, εκτίμησε ότι η
απελευθέρωση της αγοράς θα αυξήσει επίσης τον ανταγωνισμό και θα παροτρύνει τις τράπεζες και άλλα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να είναι πιο ενεργά στην εφαρμογή των τεχνολογικών καινοτομιών στον
χρηματοπιστωτικό τομέα. Όσον αφορά στην υποδομή της αγοράς, στον τομέα της πρόσβασης στα κεφάλαια, ο
Υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι υπάρχουν προϋποθέσεις για την εφαρμογή της χρηματοδότησης
(crowdfunding) στη χώρα, η οποία είναι κρίσιμη για τις νεοφυείς επιχειρήσεις.
Ο Υπουργός Κοινωνίας της Πληροφορίας και Διοίκησης, κ. Damjan Mancevski τόνισε ότι οι καινοτομίες στον
τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών είναι απαραίτητες για την οικονομική ανάπτυξη και ότι πρέπει να
υπάρχει ετοιμότητα για τις προκλήσεις που η ταχεία τεχνολογική ανάπτυξη θέτει, καθώς και για την αποδοχή
των αλλαγών που επιτελούνται σε παγκόσμιο επίπεδο. Επεσήμανε ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα για να
δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ψηφιακή μετατροπή, η οποία ωστόσο δεν είναι μια εύκολη ή γρήγορη
διαδικασία. Χρειάζονται προϋποθέσεις, όχι μόνο τεχνικού χαρακτήρα, αλλά και νομικές βάσεις. Επεσήμανε ότι
οι αρμόδιες Αρχές εργάζονται για τη δημιουργία σταθερών ψηφιακών υποδομών με ισότιμη πρόσβαση για
δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, εταιρείες και πολίτες και γίνεται προσπάθειας εναρμόνισης με τους
κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπογράμμισε ότι υπάρχει ήδη ένα σταθερό πλαίσιο για έναν ανοικτό
και ασφαλή ψηφιακό χώρο και ότι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την ευρωπαϊκή νομοθεσία στον
τομέα αυτό είναι το πρώτο σημαντικό βήμα στη διαδικασία, εξασφαλίζοντας έτσι την ασφαλή εκτέλεση
ψηφιακών δραστηριοτήτων. Ο κ. Mancevski αναφέρθηκε επίσης στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί με την
ψηφιακή αναγνώριση στη χώρα, με την ασφάλεια των ψηφιακών υπηρεσιών των δημόσιων οργανισμών,
καθώς και με την καθιερωμένη πλατφόρμα για την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ δημόσιων ιδρυμάτων,
η οποία είναι η βάση για την ψηφιοποίηση των διαδικασιών στη χώρα.
-Το Υπουργείο Οικονομικών λαμβάνει δάνειο από πιστωτές ύψους 14 εκατ. ευρώ
Το Υπουργείο Οικονομικών πραγματοποίησε στις 19.6.2019 δημόσιο πλειστηριασμό τίτλων και δανείστηκε
από τους πιστωτές 860 εκατ. δηνάρια (περίπου 14 εκατ. ευρώ). Από το Υπουργείο Οικονομικών δηλώνουν ότι
ο δανεισμός ήταν προγραμματισμένος, ενώ ορισμένοι ειδικοί πιστεύουν ότι αν ο δανεισμός προχωρήσει σε
αυτό το ρυθμό, το δημόσιο χρέος της χώρας μπορεί να ξεπεράσει το 50% του ΑΕΠ του κράτους.
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1.4 Αγροτικός τομέας και τομέας τροφίμων
-Παράταση προθεσμία υποβολής αιτήσεων επιχορηγήσεων στον αγροτικό τομέα έως 30 Ιουνίου τ.ε.
Το Υπουργείο Γεωργίας αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για επιδοτήσεις στη
γεωργία έως τις 30 Ιουνίου τ.ε., κατόπιν αιτημάτων των αγροτών, ώστε να μπορέσουν να υποβάλουν αιτήσεις
όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις. Το αρμόδιο Υπουργείο ενημέρωσε επίσης ότι η Κυβέρνηση ενέκρινε τους
νόμους για τα γεωργικά εδάφη, που επιτρέπουν την τροποποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων που
σχετίζονται με τη χρήση κρατικής γης, καθώς και την κεφαλαιοποίηση γεωργικών εκτάσεων μέχρι 3 εκτάρια.
-Απόφαση της Κυβέρνησης να θέσει σε πώληση κρατική γεωργική γη με πορτοκαλεώνες
Η Κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας υιοθέτησε, σε πρόσφατη συνεδρίαση, απόφαση για πώληση κρατικής
γεωργικής γης που καλύπτεται από πορτοκαλεώνες. Αυτό θα επιτρέψει στους καλλιεργητές των
πορτοκαλεώνων να αποκτήσουν την ιδιοκτησία επί των εν λόγω γαιών και εξασφαλίζοντας περιουσιακά
στοιχεία, να μπορέσουν να επενδύσουν περαιτέρω στην γη και να υλοποιήσουν τα δικαιώματά τους για την
υποβολή αίτησης αξιοποίησης κονδυλίων του IPARD.
-Η Κυβέρνηση υιοθετεί τεχνικές αεροψεκασμών (Cloud Seeding) με σκοπό την προστασία των
αγροτικών καλλιεργειών από δυσμενή καιρικά φαινόμενα
Η Κυβέρνηση ενέκρινε στη συνεδρίαση της 18ης Ιουνίου τ.ε. αλλαγές στους κανονισμούς για την τεχνική
υποστήριξη της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης, εισάγοντας έτσι ένα νέο μέτρο που αφορά σε
αεροψεκασμούς (Cloud Seeding). Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κυβέρνησης, το μέτρο θα χρησιμοποιηθεί για
τη μείωση της κλιματικής αλλαγής και των γενικών επιπτώσεων των καιρικών συνθηκών στα αγροτικά πεδία
και τα οπωροφόρα δέντρα. Στο παρελθόν, πολλοί αγρότες σε ολόκληρη την χώρα αντιμετώπισαν σοβαρά
προβλήματα αφού οι καλλιέργειες τους υπέστησαν ζημιές από χαλαζοθύελλες και πλημμύρες και η Κυβέρνηση
είχε αναγκαστεί να διαθέσει σημαντικά ποσά για την αποζημίωση των ζημιών. Το «Cloud Seeding»
περιλαμβάνει πτήσεις με ειδικά αεροπλάνα που θα ψεκάζουν τα σύννεφα με σκοπό την αποφυγή
χαλαζοπτώσεων. Οι ενέργειες θα διεξαχθούν σε συντονισμό με το Υπουργείο Γεωργίας και το Γραφείο
Υδρομετεωρολογίας της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας.

1.5 Βιομηχανικός Τομέας
-Βιομηχανική Παραγωγή της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας (Απρίλιος 2019)
Η βιομηχανική παραγωγή στη Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας αυξήθηκε 5,5% σε ετήσια βάση τον
Απρίλιο 2019, χαλαρώνοντας από αύξηση 7,5% τον προηγούμενο μήνα. Ήταν το μικρότερο κέρδος στη
βιομηχανική δραστηριότητα από τον Νοέμβριο του 2018, καθώς η παραγωγή επιβραδύνθηκε στις κατασκευές
(4,5% έναντι 8,8% το Μάρτιο) και στην εξορυκτική βιομηχανία (3,5% έναντι 10,8%). Από την άλλη πλευρά, ο
εφοδιασμός με ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, ατμό και κλιματισμό ανέκαμψε (18,6% έναντι -4,6%). Λαμβάνοντας
υπόψη την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου τ.ε., η βιομηχανική δραστηριότητα αυξήθηκε κατά 7,9%. Η
βιομηχανική παραγωγή στη Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας ήταν κατά μέσο όρο 2,11% από το 2005 έως
το 2019, φθάνοντας σε υψηλό επίπεδο 24,50% το Μάρτιο του 2011 και σε χαμηλά επίπεδα -14,50% τον Ιούνιο
του 2009.
-Δείκτες τιμών βιομηχανικής παραγωγής στην μη εγχώρια αγορά, Απρίλιος 2019
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, τον Απρίλιο 2019, οι τιμές της Βιομηχανικής παραγωγής
στην μη εγχώρια αγορά αυξήθηκαν κατά 0,6% σε μηνιαίο επίπεδο και κατά 2,0% σε ετήσια βάση. Τον Απρίλιο
2019, σε σύγκριση με το Μάρτιο 2019, οι τιμές Βιομηχανικής Παραγωγής στη μη εγχώρια αγορά μειώθηκαν
στην κατηγορία Ορυχεία και λατομεία κατά 1,7%, ενώ στον τομέα Μεταποίηση οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,8%.
Τον Απρίλιο 2019, σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2018, οι τιμές Βιομηχανικής Παραγωγής στη μη εγχώρια αγορά
μειώθηκαν στο τομέα των Ορυχείων και Λατομείων κατά 6,9%, ενώ στον τομέα Μεταποίηση οι τιμές αυξήθηκαν
κατά 2,9%.
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1.6 Τομέας Μεταφορών & Επικοινωνιών
-Προσωρινή διακοπή λειτουργίας της διεθνούς λεωφορειακής γραμμής Θεσσαλονίκης - Ευζώνων Σκοπίων
Η λειτουργία της διεθνούς λεωφορειακής γραμμής Θεσσαλονίκης - Ευζώνων - Σκοπίων, τη διενέργεια της
οποίας έχει αναλάβει η ‘Simeonidis Tours’, σε συνεργασία με την εδώ εταιρεία ‘M. Soobrakaj A.D.’, διεκόπη
προσωρινά, από τις 8 Ιουνίου τ.ε., χωρίς να έχει οριστεί, μέχρι στιγμής, ημερομηνία επανέναρξης των
δρομολογίων.
-Σιδηροδρομική σύνδεση Βελιγραδίου - Σκοπίων - Θεσσαλονίκης
Σύμφωνα με ανακοίνωση (3.6.2019) της εταιρείας σιδηροδρομικών μεταφορών της Δημοκρατίας της Βόρειας
Μακεδονίας, από τις 15 Ιουνίου τ.ε. ενεργοποιείται η σιδηροδρομική σύνδεση Σκοπίων - Θεσσαλονίκης, η
οποία θα λειτουργεί σε καθημερινή βάση. Η αμαξοστοιχία αναχωρεί από το Βελιγράδι στις 14 Ιουνίου τ.ε.. Η
σύνδεση θα παραμείνει ενεργή έως τα μέσα Σεπτεμβρίου τ.έ., οπότε θα αποφασιστεί εάν θα δοθεί παράταση
στη λειτουργία της και για τη χειμερινή περίοδο ή θα διακοπεί, όπως συνέβη τον Σεπτέμβριο του 2018.
Σημειώνεται ότι στο τμήμα της διαδρομής μεταξύ Γευγελής και Θεσσαλονίκης η μετακίνηση των επιβατών θα
πραγματοποιείται με λεωφορεία, λόγω εργασιών αναβάθμισης του ελληνικού δικτύου.
-Εγκαίνια του αυτοκινητοδρόμου «Αρμπέν Τζαφέρι» που συνδέει την Πρίστινα με τα σύνορα της
Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας.
Στις 29 Μαΐου 2019 πραγματοποιήθηκε τελετή εγκαινίων του αυτοκινητόδρομου «Αρμπέν Τζαφέρι», που
συνδέει την Πρίστινα με τα σύνορα της Δημοκρατίας Βόρειας Μακεδονίας. Στην τελετή συμμετείχαν ηγέτες και
διπλωμάτες από την περιοχή, θεσμικοί εκπρόσωποι του Κοσόβου και της Δημοκρατίας της Βόρειας
Μακεδονίας, στο υψηλότερο επίπεδο, καθώς και πολλοί άλλοι επισκέπτες. Ο αυτοκινητόδρομος τεσσάρων
λωρίδων μήκους 65,5 χιλ. συνδέει την Πρίστινα με άλλους Δήμους του Κοσόβου και το Κόσοβο με τη Βόρεια
Μακεδονία, ενώ εξασφαλίζει ταχύτερη διαδρομή προς το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Κατασκευάστηκε από την
αμερικανική και τουρκική κοινοπραξία Bechtel-Enka, η οποία κατασκεύασε επίσης τον αυτοκινητόδρομο από
την Πρίστινα στα σύνορα με την Αλβανία, το 2013. Το έργο επιβάρυνε τον προϋπολογισμό του Κοσόβου με
706 εκατ. ευρώ και συμπεριλαμβάνει μια από τις μεγαλύτερες γέφυρες στην περιοχή, μήκους 5,7 χιλ., με
μέγιστο ύψος 83 μέτρα. Στα έργα του αυτοκινητοδρόμου συμμετείχαν 990 εργαζόμενοι καθώς και πολλές
εταιρείες. Μεταξύ των αξιωματούχων που συμμετείχαν στην τελετή από πλευράς Βόρειας Μακεδονίας ήταν ο
Πρόεδρος της Βουλής κ. Τάναντ Τζαφέρι, ο Πρωθυπουργός κ. Ζόραν Ζάεφ και ο Υπουργός Μεταφορών και
Επικοινωνιών κ. Γκόραν Σουγκαρέσκι και από πλευράς Κοσόβου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Χασίμ
Θάτσι, ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. Κάντρι Βεσέλι, ο Πρωθυπουργός κ. Ραμούς Χαραντινάι και ο Υπουργός
Υποδομών κ. Παλ Λεκάι. Επίσης, συμμετείχε ο Πρωθυπουργός του Μαυροβουνίου κ. Ντούσκο Μάρκοβιτς.
Όπως δήλωσε ο κ. Ζάεφ, ο αυτοκινητόδρομος "Arben Xhaferi" αποτελεί κίνητρο για την επιτάχυνση της
διαδικασίας ανακατασκευής του αυτοκινητοδρόμου που ενώνει το Blatse (περιοχή κοντά στα σύνορα με
Κόσσοβο) με τα Σκόπια. Ανακοίνωσε δε, κατά την διάρκεια των εγκαινίων, ότι σύντομα θα προκηρυχτεί
διαγωνισμός για την κατασκευή τμήματος μήκους 14 χιλ., μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο μετακίνησης στη
διαδρομής Σκόπια-Πρίστινα-Σκόπια.

1.7 Τομέας Υγείας & Περιβάλλοντος
-Γερμανο-κροατική κοινοπραξία, ο νέος ανάδοχος του χώρου υγειονομικής ταφής των Σκοπίων
"DRISLA"
Το Συμβούλιο της πόλης των Σκοπίων εξέδωσε απόφαση, στις 11.6.2019, για την επιλογή της κοινοπραξίας
που αποτελείται από τις εταιρείες «SCHOLZ AG» από τη Γερμανία, «CIOSdoo» - Κροατία και «SPLENDOR
MAK DOOEL» από τη Βόρεια Μακεδονία, ως νέο ανάδοχο του χώρου υγειονομικής ταφής των Σκοπίων Drisla.
Όπως έγραψε ο τοπικός τύπος, η απόφαση αυτή ακολουθεί δικαστική απόφαση του Ανώτατου Διοικητικού
Δικαστηρίου. Σύμφωνα με την διαδικτυακή πύλη ‘IRL’, βάσει της απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου, το
Συμβούλιο της Πόλης των Σκοπίων αποφάσισε να καταγγείλει τη σύμβαση για τη Drisla με την ιταλική εταιρεία
"FCL Ambiente" και προχώρησε σε 35ετή παραχώρηση στην προαναφερθείσα γερμανο-κροατική κοινοπραξία.
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Μετά από έξι χρόνια δικαστικού αγώνα, το Διοικητικό Δικαστήριο αποφάσισε ότι η Πόλη των Σκοπίων θα
πρέπει και πάλι να ανακοινώσει ένα διαγωνισμό για τον ανάδοχο της Drisla, κατά την οποίο η καλύτερη
προσφορά υποβλήθηκε από τη γερμανική-Κροατική κοινοπραξία.

1.8 Τομέας Τουρισμού
-Εκπαιδευτικά εργαστήρια για την εκπαίδευση εργαζομένων στον τομέα του τουρισμού
Στις 29 Μαΐου τ.ε. πραγματοποιήθηκε στα Σκόπια εργαστήριο με θέμα τη βελτίωση των συνθηκών στον
τουριστικό τομέα. Το πρόγραμμα στόχευε στην Τοπική και Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα, με επίκεντρο την
εκπαίδευση των εργαζομένων στον τομέα του τουρισμού, δημιουργώντας μια on-line πλατφόρμα για την
προώθηση του τουρισμού και ψηφιακά και έντυπα μέσα, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα IPA
της ΕΕ και την Παγκόσμια Τράπεζα. Ειδικότερα, η ΕΕ χορήγησε 18 εκατ. ευρώ για τα έργα αυτά που θα
διανεμηθούν υπό μορφή επιχορηγήσεων και για τα οποία πολλοί δημόσιοι φορείς, Δήμοι και ΜΚΟ έχουν ήδη
επιδείξει ενδιαφέρον. Περίπου 50 έργα χρηματοδοτήθηκαν ήδη με αυτό το έργο, μεταξύ των οποίων και ένας
ταξιδιωτικός οδηγός για τα Σκόπια, που στοχεύει στην προβολή τουριστικών περιοχών της χώρας. Στο πλαίσιο
του έργου θα υλοποιηθούν πέντε εργαστήρια σε διάφορες πόλεις της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, με
κύριο στόχο την εκπαίδευση των εργαζομένων στον τομέα του τουρισμού και τη βελτίωση των τουριστικών
υπηρεσιών της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας.
-Στατιστικά στοιχεία για τον τουρισμό στη Βόρεια Μακεδονία, Απρίλιος 2019
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο αριθμός των τουριστών τον Απρίλιο 2019 ήταν
85.017 και ο αριθμός των διανυκτερεύσεων των τουριστών ήταν 166.238. Ο αριθμός των τουριστών τον
Απρίλιο 2019, σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2018, αυξήθηκε κατά 2,9% και ο αριθμός των διανυκτερεύσεων
αυξήθηκε κατά 1,3%. Ο αριθμός των εγχώριων τουριστών τον Απρίλιο 2019, σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2018,
αυξήθηκε κατά 6,5%, ενώ ο αριθμός των ξένων τουριστών αυξήθηκε κατά 1,5%. Ο αριθμός των
διανυκτερεύσεων των εγχώριων τουριστών τον Απρίλιο 2019, σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2018, αυξήθηκε
κατά 3,3% και ο αριθμός των διανυκτερεύσεων ξένων τουριστών αυξήθηκε κατά 0,1%. Την περίοδο Ιανουαρίου
- Απριλίου 2019, ο αριθμός των τουριστών αυξήθηκε κατά 2,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή
περίοδο: ο αριθμός των εγχώριων τουριστών αυξήθηκε κατά 5,4%, ενώ ο αριθμός των ξένων τουριστών
αυξήθηκε κατά 1,0%. Την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2019, ο αριθμός των διανυκτερεύσεων αυξήθηκε
κατά 0,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο: ο αριθμός των διανυκτερεύσεων των εγχώριων
τουριστών αυξήθηκε κατά 4,4%, ενώ των ξένων τουριστών μειώθηκαν κατά 1,3%.

1.9 Άλλες ειδήσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος
-Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών (04.06.2019)
Σημειώνεται ότι στις 4 Ιουνίου τ.ε. το Γραφείο ΟΕΥ - Σκοπίων εξέδωσε νέο δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων
δημοσίων διαγωνισμών, το οποίο είναι διαθέσιμο στη διαδικτυακή πύλη AGORA, στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://agora.mfa.gr/infofiles/TENDERS%20June%202019%207%20mk.pdf
-Οπτικοακουστικό υλικό για την κατανόηση των τελωνειακών διαδικασιών
Με ειδική εκδήλωση, η τελωνειακή διοίκηση της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας σηματοδότησε την
ολοκλήρωση του έργου «Πώς να κατανοήσουμε καλύτερα τις τελωνειακές διαδικασίες», που επικεντρώθηκε
στη δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού με τη βοήθεια του οποίου επεξηγούνται λεπτομερώς όλες οι
προσαρμοσμένες διαδικασίες. Το έργο υποστηρίχθηκε από την ολλανδική υπηρεσία Nuffic μέσω
δημιουργικών λύσεων από την OHO και την KGH Douaneopleidingen. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στις
εγκαταστάσεις της CAM και παρακολούθησαν ο Διευθυντής της τελωνειακής Διοίκησης κ. Gjoko Tanasoski
καθώς και ο ολλανδός αναπληρωτής πρεσβευτής στην Βόρεια Μακεδονία κ. Andri van Mens και οι
εκπρόσωποι των KGH Douaneopleidingen και OHO, κ.κ. Benedict Meile και Pece Taleski αντίστοιχα.
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Το οπτικοακουστικό υλικό είναι επίσης διαθέσιμο για όλους τους πολίτες που θέλουν να μάθουν ποιές είναι οι
τελωνειακές διαδικασίες και πως λειτουργεί το CAM ανέφερε ο κ. Tanasoski. Περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να αρυσθούν από τους ακόλουθους συνδέσμους:
https://www.youtube.com/channel/UCcZc9uu_D9KPZ9lTEk2bFww
http://www.customs.gov.mk/index.php/mk/informacii-mk/vesti-mk/2153-28-05-19

2. Οικονομικές ειδήσεις
-Η Κυβέρνηση υιοθετεί δημοσιονομική στρατηγική για την περίοδο 2020 - 2022
Η Κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας ενέκρινε κατά τη σύνοδο της 28 Μαΐου τ.ε τη δημοσιονομική στρατηγική
για την περίοδο 2020-2022, η οποία προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά 3,5% για το 2019. Οι περαιτέρω
προβολές της αύξησης του ΑΕΠ για το 2020 και το 2021 ανέρχονται σε 4,2% και 5% αντίστοιχα. Η
δημοσιονομική στρατηγική καταρτίστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών και αντικατοπτρίζει, σύμφωνα με τον
Υπουργό Οικονομικών της χώρας, τους μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς στόχους και τις στρατηγικές
προτεραιότητες της Κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας και οι προβλέψεις βασίζονται στους ευνοϊκούς
οικονομικούς δείκτες από το 2018 και το 2019 μέχρι σήμερα.
-Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ), α’ τρίμηνο 2019
Σύμφωνα με τα εκτιμώμενα στοιχεία, ο ρυθμός ανάπτυξης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) κατά
το α’ τρίμηνο 2019 ήταν 4,1%. Το τρίμηνο αυτό, η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στα τμήματα: Γεωργία,
δασοκομία και αλιεία κατά 13,6%. Κατασκευές κατά 7,0% και Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, Επισκευή
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, Μεταφορές και αποθήκευση και Δραστηριότητες διαμονής και
φαγητού κατά 6,6%. Το α’ τρίμηνο 2019, η τελική κατανάλωση των νοικοκυριών, συμπεριλαμβανομένων των
μη-κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά, αυξήθηκε κατά 3,9% σε ονομαστικές τιμές και το
μερίδιό της στη δομή του ΑΕΠ ήταν 63,5%. Την ίδια περίοδο, οι Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν
κατά 14,9% σε ονομαστικούς όρους, ενώ οι Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 12,6%.

3. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
-Επιτάχυνση της κατασκευής των υποδομών διαμετακόμισης και ενέργειας μεταξύ της Δημοκρατίας της
Βόρειας Μακεδονίας και της Βουλγαρίας
Σύμφωνα με τα εδώ μέσα μαζικής ενημέρωσης, μήνυμα για την επιτάχυνση της κατασκευής των υποδομών
διαμετακόμισης και ενέργειας μεταξύ της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας και της Βουλγαρίας απεστάλη
μετά τη συνάντηση της Μικτής Διακυβερνητικής Επιτροπής στη Σόφια στις 10.6.2019. Πρόκειται για την πρώτη
συνεδρίαση της εν λόγω Επιτροπής, η οποία συστάθηκε βάσει της Συμφωνίας για τη φιλία, την καλή σχέση
γειτονίας και τη συνεργασία μεταξύ των δύο χώρων, η οποία υπεγράφη τον Αύγουστο του 2017. Τη σύνοδο
προήδρευσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας κ. Nikola Dimitrov και η βουλγάρα ομόλογός
του, κα Ekaterina Zaharieva. Ειδικότερα μνεία έγινε για την ανάγκη ολοκλήρωσης του Διαδρόμου VIII που
συνδέει τις δυο χώρες και δημιουργήθηκε μια ομάδα εργασίας που επικεντρώνεται σε αυτό το έργο. Ο κ.
Dimitrov δήλωσε ότι υπάρχει ατμόσφαιρα φιλίας μεταξύ των δύο πλευρών και ότι συνεργάζονται και σε έργα
στον τομέα της ενέργειας. Και οι δύο Υπουργοί σημείωσαν ότι το εμπόριο μεταξύ Βόρειας Μακεδονίας και
Βουλγαρίας αυξήθηκε σημαντικά το 2017 και το 2018, ως συνέπεια της συμφωνίας καλής γειτονίας. Επίσης, ο
Υπουργός Οικονομίας κ. Kreshnik Bekteshi, ο οποίος ήταν επικεφαλής του οικονομικού τμήματος της
αντιπροσωπείας, συναντήθηκε με την Υφυπουργό οικονομίας της Βουλγαρίας κα. Lilia Ivanova. Μετά τη
συνάντηση με την κα Ivanova, ο κ. Bekteshi ανακοίνωσε ότι θα υπογραφεί Μνημόνιο υποστήριξης των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) καθώς και σειρά άλλων Μνημονίων για την ανάπτυξη βιομηχανικών ζωνών
κατά τη δεύτερη διακυβερνητική συνάντηση που θα διεξαχθεί φέτος.
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4. Ευρωπαϊκή προοπτική
-Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών για την διεύρυνση της ΕΕ που
δημοσιεύτηκε στις 29.5.2019 – Ειδικότερα ως προς τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας στον
οικονομικό τομέα
Η Επιτροπή σε ανακοίνωση της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών για την πολιτική διεύρυνση της ΕΕ, που
δημοσιεύτηκε στις 29.5.2019, εκτιμά ότι η Βόρεια Μακεδονία σημείωσε κάποια πρόοδο και βρίσκεται σε καλό
επίπεδο προετοιμασίας για την ανάπτυξη μιας λειτουργικής οικονομίας της αγοράς. Σύμφωνα με την σχετική
έκθεση, η οικονομική ανάπτυξη συνεχίστηκε μετά από ένα έτος στασιμότητας, αν και οι επενδύσεις παρέμειναν
υποτονικές. Η Κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας έλαβε μέτρα για τη βελτίωση της διαχείρισης των δημόσιων
οικονομικών και της διαφάνειας. Εγκρίθηκε η μεταρρύθμιση της φορολογίας εισοδήματος και του
συνταξιοδοτικού συστήματος. Ωστόσο, η σύνθεση των δαπανών επιδεινώθηκε και η δημοσιονομική εξυγίανση
οφείλει να είναι πιο φιλόδοξη προκειμένου να τεθούν τα δημόσια οικονομικά σε βιώσιμη πορεία. Η λειτουργία
της αγοράς εργασίας επηρεάζεται από τα διαρκή διαρθρωτικά προβλήματα. Η επιβολή των συμβάσεων και η
μεγάλη ανεπίσημη οικονομία συνεχίζουν να δημιουργούν προκλήσεις για το επιχειρηματικό περιβάλλον.
Σύμφωνα με την Επιτροπή, η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας έχει σημειώσει κάποια πρόοδο και είναι
μετριοπαθώς διατεθειμένη να αντιμετωπίσει τις ανταγωνιστικές πιέσεις και τις δυνάμεις της αγοράς εντός της
ΕΕ. Η ενσωμάτωση με την ΕΕ στο εμπόριο και στις επενδύσεις έχει περαιτέρω ενταθεί. Οι εξαγωγές και η
μεταποιητική παραγωγή διαφοροποιήθηκαν περαιτέρω προς προϊόντα υψηλότερης αξίας. Ωστόσο, η έλλειψη
δεξιοτήτων και η έλλειψη ικανοτήτων όσον αφορά στις δεξιότητες με εκείνες που απαιτούν οι επιχειρήσεις, οι
οποίες αντικατοπτρίζουν τις ελλείψεις στα εκπαιδευτικά προγράμματα, μειώνουν την παραγωγικότητα της
εργασίας και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Η Επιτροπή εκτιμά ότι παραμένουν σημαντικά κενά στις
επενδύσεις στις δημόσιες υποδομές. Όσον αφορά στην ικανότητά της να αναλάβει τις υποχρεώσεις της
ένταξης, η χώρα είναι μετριοπαθώς προετοιμασμένη στους περισσότερους τομείς, μεταξύ άλλων στους τομείς
του ανταγωνισμού, των δημόσιων συμβάσεων, των μεταφορών και της ενέργειας. Η χώρα παρουσιάζει ένα
καλό επίπεδο προετοιμασίας σε τομείς όπως το εταιρικό δίκαιο, η τελωνειακή ένωση, τα διευρωπαϊκά δίκτυα
και η επιστήμη και η έρευνα. Απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες γενικά, ιδίως σε εκείνους τους λίγους τομείς
όπου η χώρα βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο προετοιμασίας, όπως η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων
καθώς και οι δημοσιονομικές και δημοσιονομικές διατάξεις. Απαιτείται, επίσης, μεγαλύτερη έμφαση στη
διοικητική ικανότητα και στην αποτελεσματική εφαρμογή. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέστησε
στο Συμβούλιο να ξεκινήσουν ενταξιακές συνομιλίες με τη Βόρεια Μακεδονία.
-Στρατηγική για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών
Ο Υπουργός Οικονομίας κ. Kreshnik Bekteshi παρουσίασε στις 29 Μάιου τ.ε. τα σχέδια εκδόσεων των νέων
νόμων για την προστασία των καταναλωτών κατά την τελική διάσκεψη του Προγράμματος IPA «Τεχνική
Υποστήριξη για την Ανάπτυξη Πολιτικών Προστασίας των Καταναλωτών». Σύμφωνα με τον κ. Bekteshi, η
Κυβέρνηση προχωρά προς μια κατεύθυνση ενσωμάτωσης με την αμοιβαία αποδεκτή πολιτική προστασίας των
καταναλωτών, κάτι που έχει μεγάλη σημασία για την εύρυθμη λειτουργία των αγορών. Ο κύριος στόχος αυτής
της πολιτικής είναι να μεγιστοποιήσει τα οφέλη της εσωτερικής αγοράς, τόσο των εγχωρίων καταναλωτών, όσο
και καταναλωτών από την ΕΕ. Ο Επικεφαλής για την Αναπτυξιακή Συνεργασίας στην εδώ αντιπροσωπεία της
ΕΕ κ. Nicola Bertolini επεσήμανε ότι, η εφαρμογή αυτών των πολιτικών θα απαιτήσει πολλές προσπάθειες από
τους εδώ κρατικούς θεσμούς, δεδομένου ότι αναμένεται να γίνει αποδεχτός και εφαρμοσθεί ένας μεγάλος
αριθμός κανονισμών και οδηγιών, ενώ απαιτείται χρόνος για να υλοποιηθούν όλα αυτά. Ωστόσο όπως
επεσήμανε, είναι θετικό ότι χάρη σε αυτό το έργο υπάρχει τώρα στρατηγική που μπορεί να απλοποιήσει την
εφαρμογή. Η εφαρμογή αυτών των κανονισμών καλύπτεται από το κεφάλαιο 28 των διαπραγματεύσεων για την
ένταξη στην ΕΕ.
-Αναβολή για τον Οκτώβριο της απόφασης της ΕΕ για την έναρξη των διαπραγματεύσεων ένταξης της
Βόρειας Μακεδονίας και της Αλβανίας
Η καθυστέρηση της απόφασης έναρξης των διαπραγματεύσεων της ΕΕ με την Βόρεια Μακεδονία και την
Αλβανία σχολιάσθηκε από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης της χώρας. Με αναφορές σε σχετικό άρθρο των
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Financial Times, ο εδώ τύπος προβάλει τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να προχωρήσει η
ανοικοδόμηση του δρόμου για τη συμμετοχή των δύο αυτών χωρών στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Η έναρξη της
διαδικασίας ένταξης θεωρείται σημαντική για λόγους όπως, η διατήρηση της ορμής των μεταρρυθμίσεων και
στης ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή, αλλά και για μια σειρά οικονομικών λόγων. Ενδεικτικά
αναφέρεται ότι το εμπόριο μεταξύ της Ένωσης και των έξι χωρών των Δυτικών Βαλκανίων έφθασε τα 54 δισ.
ευρώ πέρυσι. Οι εταιρείες της ΕΕ είναι οι μεγαλύτεροι επενδυτές στην περιοχή και η πρόσβαση στις ευρύτερες
ευρωπαϊκές αγορές θα μπορούσε να συμβάλει στην αύξηση του βιοτικού επιπέδου στις χώρες και στην
εξασφάλιση μεγαλύτερης σταθερότητας σε μια από τις πιο ασταθής περιοχές της Ευρώπης.

5. Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος
-Χορήγηση δανείου ύψους 26,2 εκατ. ευρώ, με προνομιακούς όρους εξόφλησης, από Παγκόσμια
Τράπεζα σε Βόρεια Μακεδονία στο πλαίσιο του Προγράμματος διευκόλυνσης του εμπορίου και των
μεταφορών στα Δυτικά Βαλκάνια
Η Παγκόσμια Τράπεζα και το Υπουργείο Οικονομικών της Βόρειας Μακεδονίας υπέγραψαν στις 6 Ιουνίου τ.ε.,
στα Σκόπια (όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο), συμφωνία για τη χορήγηση δανείου ύψους 26,2 εκατ. ευρώ, με
προνομιακούς όρους εξόφλησης, από την Παγκόσμια Τράπεζα στην Κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας. Το
εν λόγω δάνειο χορηγείται στο πλαίσιο του Προγράμματος της Παγκόσμιας Τράπεζας για τη διευκόλυνση του
εμπορίου και των μεταφορών στα Δυτικά Βαλκάνια, το οποίο έχει τέσσερις βασικές συνιστώσες: (α)
διευκόλυνση της κυκλοφορίας αγαθών και υπηρεσιών, (β) βελτίωση της αποδοτικότητας και της
προβλεψιμότητας στις μεταφορές, (γ) ενίσχυση της πρόσβασης στην αγορά στους τομείς του εμπορίου και των
επενδύσεων και (δ) υποστήριξη για την υλοποίηση του Προγράμματος. Στην πρώτη φάση του Προγράμματος
πρόκειται να συμμετάσχουν η Αλβανία, η Βόρεια Μακεδονία και η Σερβία, ενώ στη δεύτερη αναμένεται να
προστεθούν η Βοσνία και Ερζεγοβίνη, το Κόσοβο και το Μαυροβούνιο.
Στο πλαίσιο της τελετής υπογραφής της συμφωνίας, ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Dragan Tevdovski
ανακοίνωσε ότι με στόχο τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας αγαθών και υπηρεσιών η Κυβέρνηση της Βόρειας
Μακεδονίας προτίθεται να εισαγάγει το θεσμό της μονοθυριδικής πρόσβασης, μέσω του οποίου όλες οι
διαδικασίες εισαγωγών και εξαγωγών θα διεκπεραιώνονται σε μία υπηρεσία. Επιπλέον, ενημέρωσε ότι
σχεδιάζεται η αναβάθμιση των τελωνειακών Υπηρεσιών στις συνοριακές διαβάσεις Kjafasan (σύνορα Βόρειας
Μακεδονίας - Αλβανίας) και Deve Bair (σύνορα Βόρειας Μακεδονίας - Βουλγαρίας).
Ο παρευρισκόμενος στην τελετή Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών της Βόρειας Μακεδονίας, κ. Goran
Sugareski αναφέρθηκε στη δεύτερη συνιστώσα του Προγράμματος, σημειώνοντας ότι σχεδιάζεται η ανάπτυξη
ευφυών συστημάτων μεταφορών σε τμήμα του Διαδρόμου Χ, μέσω των οποίων θα συλλέγονται στοιχεία για
την κίνηση, θα ελέγχεται το ύψος των οχημάτων που θα εισέρχονται στον αυτοκινητόδρομο και θα εντοπίζονται
οχήματα με επικίνδυνα φορτία.
Σύμφωνα με τον Διευθυντή της Παγκόσμιας Τράπεζας για τη Βόρεια Μακεδονία και το Κοσοβο, κ. Marco
Mantovanelli, υπολογίζεται ότι η υλοποίηση του Προγράμματος θα συμβάλει στη μείωση του κόστους
εξαγωγών και εισαγωγών στα Δυτικά Βαλκάνια, κατά 10%. Επιπλέον, το οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι θα
ανέλθει σε 1,1 δισ. δολ., ποσό που αντιστοιχεί στο 1% του ΑΕΠ της περιοχής.
Το χορηγηθέν δάνειο έχει επιτόκιο 0,6%, με χρόνο αποπληρωμής δώδεκα ετών και περίοδο χάριτος τεσσάρων
ετών.
-Η πόλη των Σκοπίων κλείνει τη δημόσια πρόσκληση για επιδοτήσεις ποδηλάτου
Ο Δήμος των Σκοπίων έκλεισε επισήμως την δημόσια πρόσκληση για επιδότηση ποδήλατων πριν από την
επίσημη προθεσμία. Από την διοίκηση της πόλης ενημέρωσαν ότι το προβλεπόμενο ποσό για τις επιδοτήσεις
έχει χρησιμοποιηθεί πλήρως και ότι δεν μπορούν πλέον να δέχονται αιτήσεις. Ο Δήμος των Σκοπίων είχε
δημοσιεύσει εδώ και αρκετά χρόνια μια ετήσια πρόσκληση στην οποία οι πολίτες υποβάλλουν αίτηση
επιχορήγησης για την αγορά ποδηλάτων, η οποία μπορεί να καλύψει μέχρι και το 50% του κόστους του
ποδηλάτου, αλλά όχι περισσότερο από 3.000 δηνάρια.
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-Ενεργητική διαφάνεια ιδρυμάτων: Αυξάνεται αλλά εξακολουθεί να είναι χαμηλό επίπεδο
Η ενεργητική διαφάνεια, ήτοι η με ιδία πρωτοβουλία δημοσίευση πληροφοριών από τα Υπουργεία και τους
Δήμους το 2019, εξακολουθεί να παραμένει χαμηλή στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, αν και έχει
αυξηθεί σε σχέση με πέρυσι. Το ποσοστό της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων για τη δημοσίευση των
πληροφοριών μεταξύ όλων των 97 ιδρυμάτων που συμμετέχουν στην ανάλυση του Κέντρου για την Πολιτική
Επικοινωνίας (ΚΠΕ) είναι 56% και είναι αυξημένο κατά 12,5% σε σχέση με πέρυσι, όταν αυτό το ποσοστό
ήταν κατά μέσο όρο 43,5%. Η κατάταξη των ιδρυμάτων, σύμφωνα με τον δείκτη ενεργού διαφάνειας,
αναφέρεται στο πρόγραμμα προληπτικής δημοσίευσης πληροφοριών τον Μάρτιο 2019, το οποίο περιλαμβάνει
όλα τα Υπουργεία, την Κυβέρνηση και τους Δήμους. Για τρίτη συνεχή χρονιά, η προληπτική αποκάλυψη
πληροφοριών στα Υπουργεία αυξάνεται και έχουν καταγραφεί σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα από τους
Δήμους. Στους Δήμους για δύο χρόνια παρατηρήθηκε επιδείνωση της κατάστασης, ενώ το τρίτο έτος υπήρξε
βελτίωση της ενεργητικής διαφάνειας. Η μέση ενεργός διαφάνεια των Υπουργείων είναι 77,6%, ενώ για τους
Δήμους το ποσοστό πέφτει στο 51,7%, σύμφωνα με το ΚΠΕ. Όπως προκύπτει από την ανάλυση αυτή, ο Δήμος
Μοναστηρίου (Bitola) διατήρησε την πρώτη θέση που κατείχε και πέρυσι, ενώ το Υπουργείο Γεωργίας,
κατέλαβε τη δεύτερη θέση. Μεταξύ των Περιφερειών, φέτος η Ανατολική Περιφέρεια είναι στη πρώτη θέση που
πέρυσι κατείχε η περιφέρεια της Πελαγονίας, ενώ η περιοχή των Σκοπίων βρίσκεται στην τελευταία θέση αυτή
τη χρονιά. Η ανάλυση έδειξε ότι τα Υπουργεία και οι Δήμοι δημοσιεύουν τις λιγότερες πληροφορίες για τα
οικονομικά - τα Υπουργεία δημοσιεύουν το 57% των πληροφοριών, ενώ οι Δήμοι μόνο το 26%. Όταν πρόκειται
για την ικανοποίηση των αιτημάτων για την ελεύθερη πρόσβαση στις δημόσιες πληροφορίες που
αποστέλλονται σε όλους την ίδια μέρα και με το ίδιο περιεχόμενο, οι Δήμοι ανταποκρίθηκαν κατά μέσο όρο
εντός 21 ημερών, ενώ πέρυσι είχαν ανταποκριθεί μέσα σε διάστημα 20 ημερών. Τα Υπουργεία απάντησαν
στις ερωτήσεις σε 34 ημέρες, ενώ πέρυσι είχαν απαντήσει σε 41 ημέρες. Ωστόσο, κατά το τελευταίο έτος, ένα
ποσοστό 12% των θεσμικών οργάνων δεν ανταποκρίθηκαν καθόλου στα αιτήματα φέτος, σύμφωνα με την
ανάλυση του ΚΠΕ, η οποία πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της USAID.

6. Εκδηλώσεις, εκθέσεις, επισκέψεις
-Κεντρική Τράπεζα: 12ο Συνέδριο για πληρωμές και υποδομές της αγοράς, (Αχρίδα, 4-5.6.2019)
Πραγματοποιήθηκε στην Αχρίδα, στις 4-5.6.2019, το 12ο Συνέδριο για πληρωμές και υποδομές της αγοράς,
που διοργανώθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, σε συνεργασία με τη
Nederlandsche Bank και στην οποία συμμετείχαν ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Dragan Tevdovski και ο
Υπουργός Κοινωνίας της Πληροφορίας και Διοίκησης, κ. Damjan Mancevski. Στην φετινή έκδοση του
Συνεδρίου για τις πληρωμές και την υποδομή της αγοράς προσήλθαν συμμετέχοντες από δεκατέσσερις χώρες.
Εκπρόσωποι διαφόρων Κεντρικών τραπεζών από την Ευρώπη εξέφρασαν τις απόψεις τους για το
μεταβαλλόμενο τοπίο. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Συνεδρίου διεξήχθη συζήτηση σε επίπεδο
επιτροπής όπου διακεκριμένοι εμπειρογνώμονες από τον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα συζήτησαν
για τον κόσμο των ανοικτών τραπεζών και για την FinTech στις καινοτομίες πληρωμών. Οι απόψεις που
εκφράστηκαν ήταν χρήσιμες για την περαιτέρω αντίληψη ορισμένων από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η
Κεντρική τράπεζα.

Η Προϊσταμένη

Παγώνα Λάρδα
Σύμβουλος ΟΕΥ Α’
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