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1. Επιχειρηματική δραστηριότητα
1.1 Ενέργεια και Ορυκτά
-Ολοκληρώθηκε η πώληση των μετοχών της GA-MA ιδιοκτησίας της Makpetrol στο κράτος
Σύμφωνα με ανακοίνωση της "Makpetrol", στο Χρηματιστήριο Αξιών της Βόρειας Μακεδονίας, στις 25.08.2021
πραγματοποιήθηκε - μέσω του Χρηματιστηρίου - η συναλλαγή πώλησης των μετοχών της GA-MA ιδιοκτησίας
της Makpetrol AD Skopje, στο κράτος, έναντι 32,7 εκατ. ευρώ, με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου της
Makpetrol AD Skopje. Ειδικότερα, η ανακοίνωση αναφέρει ότι, αντικείμενο πώλησης είναι η μετοχή που έχει η
Makpetrol AD Skopje στη GA-MA AD Skopje (που διαχειρίζεται το σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου στη
Βόρεια Μακεδονία) και η αξία της συμφωνίας σε απόλυτη τιμή είναι 2.015.382.127,00 δηνάρια. Αναφέρεται
επίσης ότι, το ποσό της συναλλαγής καθορίζεται από εξουσιοδοτημένο εκτιμητή, ο οποίος καθορίζει την
αγοραία αξία. Δικαιούχοι της συμφωνίας είναι η Κυβέρνηση και η Makpetrol AD Skopje. Πρόκειται για την
υλοποίηση της απόφασης που ελήφθη τον Οκτώβριο του 2019, η οποία ενέκρινε την πώληση της μετοχής GAMA AD Skopje που ανήκει στη Makpetrol στην Κυβέρνηση στην τιμή των 32.773.905 ευρώ (η αξία σε δηνάρια
υπολογίζεται βάσει της μέσης συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ, σύμφωνα με τον κατάλογο
συναλλαγματικών ισοτιμιών της Κεντρικής Τράπεζας της Βόρειας Μακεδονίας την ημέρα της αναφοράς της
συναλλαγής στο Χρηματιστήριο Αξιών της χώρας). Σημειώνεται ότι, η διαφορά μεταξύ του δημοσίου της
Βόρειας Μακεδονίας και της εταιρείας Makpetrol για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της GA-MA χρονολογείται από
το 2005. Η αποχώρηση της Makpetrol από τη GA-MA κατέστη πρακτικά αναγκαία, καθώς ο νέος νόμος για την
ενέργεια προβλέπει τον διαχωρισμό της διαχείρισης δικτύων διανομής φυσικού αερίου από τις δραστηριότητες
προμήθειας και εμπορίας φυσικού αερίου. Συνεπώς, βάσει του ενεργειακού νόμου, η Makpetrol, ως ο
μεγαλύτερος προμηθευτής φυσικού αερίου στη Βόρεια Μακεδονία, έπρεπε να μεταβιβάσει τις συμμετοχές της.
-Βόρεια Μακεδονία – Τελετή εγκαινίασης των εργασιών κατασκευής δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής
ενέργειας 400 kV από το Μοναστήρι στο Elbasan της Αλβανίας
Σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση, στις 29.8.2021 πραγματοποιήθηκε η τελετή εγκαινίασης των εργασιών
κατασκευής του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας των 400 kV από το Μοναστήρι (Bitola) της
Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας στο Elbasan της Αλβανίας. Το έργο, που αναμένεται να ολοκληρωθεί το
2023, περιλαμβάνει την κατασκευή γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 400 kV από το Μοναστήρι
στο Elbasan, μήκους 97,4 χιλ., την κατασκευή μετασχηματιστή ενέργειας 400/110 kV και πεδίο γραμμής
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 400 kV στον μετασχηματιστή ενέργειας “Bitola 2”. Ο Πρωθυπουργός της
ΔτΒΜ, κ. Zoran Zaev, στην εισαγωγική του ομιλία, χαρακτήρισε το έργο ως τη μεγαλύτερη επένδυση στο δίκτυο
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αξίας 50 εκατ. ευρώ και τεράστιας σημασίας για την περιοχή, ως μέρος του
Διαδρόμου 8. Ανέφερε δε ότι μέσω αυτής της επένδυσης, τίθεται σε πλήρη λειτουργία ο ηλεκτρικόςενεργειακός διάδρομος Ανατολής-Δύσης, δηλαδή ο διάδρομος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τη
Βουλγαρία, μέσω της Βόρειας Μακεδονίας και της Αλβανίας, στην Ιταλία. Υπενθύμισε μάλιστα ότι, η χώρα έχει
πέντε διασυνδέσεις μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο τάσης των 400 kV, δύο από τις οποίες είναι με
την Ελλάδα και από μια με τη Σερβία, το Κόσσοβο και τη Βουλγαρία. Συνδέοντας τα συστήματα μεταφοράς
ενέργειας της Βόρειας Μακεδονίας και της Αλβανίας, ολοκληρώνεται η διαδικασία σύνδεσης της χώρας με τα
συστήματα μεταφοράς ενέργειας όλων των γειτονικών χωρών, σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Zaev,
προσθέτοντας ότι με αυτήν την επένδυση κεφαλαίου αποστέλλεται μήνυμα σε όλους τους επενδυτές,
εγχώριους και ξένους, ότι έχουν δημιουργηθεί οι συνθήκες για ασφαλή και αξιόπιστη μετάδοση ηλεκτρικής
ενέργειας. Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή της δημόσιας επιχείρησης μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
MEPSO, κ. Kushtrim Ramadani, η εν λόγω επένδυση χρηματοδοτείται με 12 εκατ. ευρώ από το Επενδυτικό
Πλαίσιο για τα Δυτικά Βαλκάνια (επιχορήγηση), 37 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης
και Ανάπτυξης (δάνειο), καθώς και με ίδια κεφάλαια της εταιρείας “AD MEPSO”. Ο υποσταθμός έχει είσοδο και
έξοδο 400 kV και τρεις εξόδους 110 kV στην Αχρίδα, τη Στρούγκα και το Ρέσεν. Η συμφωνία υπογράφηκε τον
Ιανουάριο του 2020 με την κροατική εταιρεία "Koncar", που επιλέχθηκε σε διεθνή διαγωνισμό, με ορίζοντα
υλοποίησης τον Απρίλιο του 2023.
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-Ενέργεια Ιούνιος 2021 (προκαταρκτικά στοιχεία)
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, τον Ιούνιο του 2021, η συνολική κατανάλωση
ανά είδος ενεργειακών προϊόντων ήταν: 529.670 MWh ηλεκτρικής ενέργειας, 17.457 εκατ. nm3 φυσικού αερίου,
281.511 τόνοι άνθρακα και 97.130 τόνοι προϊόντων πετρελαίου. Η ακαθάριστη εθνική παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας συμμετείχε με 66,5% στην ακαθάριστη εθνική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ το 93,17% της
συνολικής εθνικής κατανάλωσης άνθρακα χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
-Ζάεφ: «Η εξόρυξη είναι ένας από τους κύριους παράγοντες της οικονομίας»
«Η εξόρυξη είναι ένας από τους κύριους παράγοντες της οικονομίας. Με πάνω από 100 ενεργά ορυχεία, μαζί
με τις συναφείς δραστηριότητες που τον εξυπηρετούν, ο τομέας αυτός απασχολεί περίπου 10.000 άτομα και
συμμετέχει με λίγο περισσότερο από 10% στη συνολική βιομηχανική παραγωγή της Βόρειας Μακεδονίας»,
δήλωσε ο Πρωθυπουργός κ. Ζόραν Ζάεφ. Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του νόμου περί συντάξεων και
ασφάλισης αναπηρίας, οι ανθρακωρύχοι μπορούν πλέον να ασκήσουν το δικαίωμά τους για σύνταξη σε ηλικία
50 ετών αντί για 58 ετών. «Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε μαζί τους για να προωθήσουμε και να
αναπτύξουμε τον μεταλλευτικό τομέα, ο οποίος συμμετέχει ως σημαντικό τμήμα στις προσπάθειες για την
οικοδόμηση μιας ισχυρής οικονομίας που θα δημιουργήσει ευκαιρίες για όλους», ανέφερε ο κ. Ζάεφ.
-Επένδυση 5 εκατ. ευρώ για την κατασκευή φωτοβολταϊκών σταθμών στο Κρούσεβο
Ο Δήμαρχος του Κρούσεβο κ. Tome Hristoski ανακοίνωσε επένδυση 5 εκατ. ευρώ για την κατασκευή
φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε συνεργασία με επενδυτές από τη χώρα και το
εξωτερικό.

1.2 Τομέας Κατασκευών, Δομικών Υλικών και Real Estate
-Έκδοση οικοδομικών αδειών, Ιούνιος 2021
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, τον Ιούνιο του 2021 εκδόθηκαν συνολικά 320
οικοδομικές άδειες, 17,2% περισσότερες από τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους. Σύμφωνα με τις
εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, η αναμενόμενη συνολική αξία των κατασκευών ήταν 4.568.461 χιλ. δηνάρια,
ήτοι 64,6% μικρότερη από τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους. Από το σύνολο των οικοδομικών αδειών
που εκδόθηκαν, 191 (59,7%) ήταν για κτίρια, 43 (13,4%) για έργα πολιτικού μηχανικού και 86 (26.9%) για
ανακατασκευές. Από το σύνολο των 320 δομών, 164 (51,2%) εκδόθηκαν για ιδιώτες και 156 (48.8%) για
επιχειρήσεις. Κατά την περίοδο αναφοράς, προγραμματίζονται 639 κατασκευές, συνολικής ωφέλιμης
επιφάνειας δαπέδου 61.828 τ.μ.
-Αξία συμβάσεων και ολοκληρωμένων κατασκευαστικών έργων στο εξωτερικό, Ιανουάριος-Ιούνιος 2021
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2021, η
συνολική αξία των συμβάσεων και ολοκληρωμένων κατασκευαστικών έργων στο εξωτερικό ανήλθε σε 144.863
χιλ. δηνάρια, ήτοι 17,6% μικρότερη σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Κατά την
καθορισμένη περίοδο, οι κατασκευαστικές επιχειρήσεις της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας
ολοκλήρωσαν εργασίες στο εξωτερικό συνολικού ύψους 74.588 χιλ. δηναρίων, ήτοι 52,3% περισσότερες σε
σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Οι τιμές για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου
2021/2020 δίνονται με βάση την ισοτιμία 1 δολάριο ΗΠΑ = 50,2353 δηνάρια.

1.3 Τραπεζικός & Χρηματοοικονομικός Τομέας
-Ετήσια αύξηση 6,8% επί του συνόλου των καταθέσεων και 5,2% επί των δανείων
Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής τράπεζας της Βόρειας Μακεδονίας, οι συνολικές καταθέσεις τον Ιούλιο
2021 αυξήθηκαν κατά 6,8% ετησίως και τα δάνεια κατά 5,2%. Η αύξηση των καταθέσεων οφείλεται στην
αύξηση των καταθέσεων τόσο από τα νοικοκυριά όσο και τον εταιρικό τομέα, με τον εταιρικό τομέα να έχει
μεγαλύτερη συνεισφορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Κεντρική Τράπεζα της Βόρειας
Μακεδονίας, τον Ιούλιο 2021, αναφορικά με τα δάνεια που χορηγήθηκαν σε ιδιώτες, αυξήθηκαν τα
καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια, ενώ σημειώθηκε μείωση των δανείων αυτοκινήτων και των δανείων με
πιστωτικές κάρτες.
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-Μνημόνιο ΝΒ-ISA: Βελτίωση συνεργασίας για περαιτέρω ενίσχυση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας
Η Κεντρική Τράπεζα και η Υπηρεσία Εποπτείας Ασφάλισης (Insurance Supervision Agency/ ISA) της Βόρειας
Μακεδονίας συνήψαν νέο μνημόνιο (25.8.2021), με σκοπό την ενίσχυση και εμβάθυνση της συνεργασίας
μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων και την περαιτέρω ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Το
Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη από τη Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, κα Anita Angelovska Bezhoska και
τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων της ISA, κ. Krste Shajnoski. Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου της
Κεντρικής Τράπεζας, το μνημόνιο περιλαμβάνει τρεις πυλώνες συνεργασίας: για την προετοιμασία των
κανονισμών που αφορούν οντότητες κοινού ενδιαφέροντος, την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με σχέδια
δράσεων, δεδομένων και πληροφοριών, καθώς και τη σύσταση κοινών ομάδων εργασίας, με τη δυνατότητα
διοργάνωσης κοινών ελέγχων σε οντότητες κοινού ενδιαφέροντος, εάν χρειασθεί. Ειδικότερα, η ανταλλαγή
δεδομένων και πληροφοριών θα εξυπηρετήσει στη διεξαγωγή αναλύσεων χρηματοπιστωτικής σταθερότητας,
στη διενέργεια μικροπροληπτικής εποπτείας, αλλά και σε στατιστικές αναλύσεις. Η χρηματοπιστωτική
σταθερότητα αποτελεί κοινή προτεραιότητα των ρυθμιστικών Αρχών του χρηματοπιστωτικού τομέα της χώρας.
Στο πλαίσιο αυτό, η βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ της Κεντρικής Τράπεζας και της ISA έχει μεγάλη
σημασία, λαμβάνοντας υπόψη την εντατικοποίηση της συνεργασίας μεταξύ του τραπεζικού και του
ασφαλιστικού κλάδου, κυρίως μέσω της σύνδεσης τραπεζικών και ασφαλιστικών προϊόντων.

1.4 Τομέας Μεταφορών & Επικοινωνιών/Πληροφορικής
-Μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων το δεύτερο τρίμηνο του 2021
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το δεύτερο τρίμηνο του 2021, συνολικά 561
χιλιάδες επιβάτες μεταφέρθηκαν οδικώς, 8.960 χιλιάδες επιβάτες με τις αστικές-προαστιακές μεταφορές, 64
χιλιάδες επιβάτες με τις σιδηροδρομικές μεταφορές και 238.682 επιβάτες με τις αεροπορικές μεταφορές. Το
δεύτερο τρίμηνο του 2021, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2020, η ποσότητα των εμπορευμάτων που
μεταφέρθηκε μέσω οδικού δικτύου αυξήθηκε κατά 23,0%, μέσω σιδηροδρόμων αυξήθηκε κατά 20,9%, ενώ με
τις αεροπορικές μεταφορές αυξήθηκε κατά 128,2%

1.5 Αγροτικός τομέας και τομέας Τροφίμων
-Αγρομετεωρολόγοι: Οι θερμοκρασίες θέτουν σε κίνδυνο όλες τις γεωργικές καλλιέργειες
Οι εξαιρετικά υψηλές και πάνω από το μέσο όρο θερμοκρασίες στη χώρα θέτουν σε κίνδυνο όλες τις γεωργικές
καλλιέργειες. Το έδαφος έχει αφυδατωθεί πλήρως, ενώ η έλλειψη νερού άρδευσης έχει επιδεινώσει επιπλέον
την κατάσταση. Επίσης, η υπόγεια στάθμη του νερού έχει μειωθεί δραστικά. Οι αγρομετεωρολόγοι συνιστούν
στους γεωργούς να χρησιμοποιούν όλες τις δυνατότητες άρδευσης για να εξοικονομήσουν τουλάχιστον ένα
μέρος της παραγωγής. Όλες οι καλλιέργειες έχουν απειληθεί. Τέτοιες καιρικές συνθήκες με εξαιρετικά υψηλές,
πάνω από το μέσο όρο θερμοκρασίες για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα αντιπροσωπεύουν την πιο δυσμενή
αγρο-μετεωρολογική κατάσταση σε μια περίοδο κατά την οποία μεγάλο μέρος των γεωργικών καλλιεργειών
βρίσκεται σε εντατική βλάστηση, επισημαίνουν αγρομετεωρολόγοι της Υδρομετεωρολογικής Υπηρεσίας.
-Αγορά 90.000 τόνων σταφυλιών από τα οινοποιεία
Ο Πρόεδρος της περιφερειακής ένωσης παραγωγών σταφυλιών και φρούτων, κ. Dane Josev, ενημέρωσε ότι,
αυτή τη σεζόν, τα οινοποιεία θα αγοράσουν 90.000 τόνους σταφυλιών από τους παραγωγούς. Αίτημα των
παραγωγών, ωστόσο, είναι η νομική προστασία των προσυμφωνημένων τιμών και οι συχνότεροι έλεγχοι στα
σημεία αγοράς, ώστε τα οινοποιεία να μην είναι σε θέση να χειραγωγήσουν την αγορά. Επιπλέον, οι
παραγωγοί ζητούν βοήθεια από το Κράτος, λόγω της πολύ ξηρής περιόδου των τελευταίων μηνών που
επηρέασε τους αμπελώνες, δήλωσε ο κ. Josev.
-Αγορά και πώληση γεωργικών προϊόντων, β' τρίμηνο 2021
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, η αγορά και πώληση γεωργικών προϊόντων το
δεύτερο τρίμηνο του 2021 ανήλθε σε 2.573.092 χιλιάδες δηνάρια και σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του
προηγούμενου έτους μειώθηκε κατά 1,4%. Η αξία των αγορασμένων γεωργικών προϊόντων από μεμονωμένους
παραγωγούς αυξήθηκε κατά 1,0%, ενώ η πώληση γεωργικών προϊόντων από την ίδια παραγωγή μειώθηκε
κατά 3,6%. Μείωση καταγράφηκε στα σιτηρά, τα ζώα, τα πουλερικά και τα αυγά και σε άλλα γεωργικά
προϊόντα.
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-Δείκτες τιμών στη γεωργία, Ιούλιος 2021
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης τιμών στη γεωργία τον Ιούλιο του 2021
αυξήθηκε κατά 10,8% στην ομάδα Εισαγωγές, ενώ στην ομάδα Παραγωγή αυξήθηκε κατά 0,3% σε σύγκριση
με τον Ιούλιο του προηγούμενου έτους. Τον Ιούλιο του 2021, σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2020, ο δείκτης
τιμών για την εισροή 1 (αγαθά που καταναλώνονται σήμερα στη γεωργία) ήταν 111,4 και ο δείκτης τιμών για τη
εισροή 2 (επενδύσεις στη γεωργία) ήταν 101,8. Στην ομάδα Παραγωγή Τον Ιούλιο του 2021, σε σύγκριση με
τον Ιούλιο του 2020, ο δείκτης τιμών της παραγωγής καλλιεργειών ήταν 100,7 και ο δείκτης τιμών της
κτηνοτροφικής παραγωγής ήταν 99,4.
-AFSARD: επιδοτήσεις 255,9 εκατ. δηναρίων στους γαλακτοπαραγωγούς
Ο Οργανισμός Οικονομικής Στήριξης της Γεωργίας και της Αγροτικής Ανάπτυξης (AFSARD) ανέφερε ότι έχουν
καταβληθεί σε 7.347 οντότητες 255,9 εκατ. δηνάρια ως επιδοτήσεις για την παραγωγή γάλακτος. Οι αγρότες
που παράγουν αγελαδινό γάλα λαμβάνουν επιδότηση 3,5 δηνάρια/λίτρο, ενώ όσοι παράγουν πρόβειο και
κατσικίσιο γάλα λαμβάνουν 4,5 δηνάρια/λίτρο. Με τη συναλλαγή αυτή, ο AFSARD έχει καταβάλει μέχρι
στιγμής το 84% του συνολικού προγράμματος επιδοτήσεων για τη γεωργική παραγωγή και έχουν καταβληθεί
επιδοτήσεις σε παραγωγούς σταφυλιών, φρούτων, καπνού, καθώς και κτηνοτρόφων βοοειδών και
μελισσοτρόφων.
-Επιδοτήσεις σε αγρότες για την αγορά Eurodiesel
1.148 κάρτες συνολικής αξίας 7,7 εκατ. δηναρίων ως επιδοτήσεις χορηγήθηκαν στους αγρότες της περιοχής
του Stip για την αγορά Eurodiesel σε σημαντικά χαμηλότερες τιμές. Οι κάρτες έχουν ισχύ μέχρι τον Απρίλιο του
2022. Οι κάρτες είναι επίσης διαθέσιμες για τους αγρότες των περιοχών Tetovo, Veles, Sveti Nikole, Prilep,
Krusevo και Krivogastani. Για το μέτρο αυτό, η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Γεωργίας παρείχαν ταμείο άνω
των 200 εκατ. δηναρίων.

1.6 Βιομηχανικός Τομέας
-Επιχειρηματικές τάσεις στη μεταποιητική βιομηχανία τον Ιούλιο του 2021
Οι διαχειριστές των επιχειρηματικών οντοτήτων εκτίμησαν ότι ο δείκτης εμπιστοσύνης στη μεταποιητική
βιομηχανία τον Ιούλιο του 2021, ο οποίος ανέρχεται σε 14,9, είναι κατά 0,1 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερος
σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2021 και κατά 2,6 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερος σε σύγκριση με τον Ιούλιο
του 2020. Η κατάσταση με τον τρέχοντα όγκο παραγγελιών παραγωγής τον Ιούλιο του 2021 είναι λιγότερο
ευνοϊκή σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, οι προσδοκίες για τον όγκο παραγωγής για τους επόμενους
τρεις μήνες είναι επίσης λιγότερο ευνοϊκές, ενώ τα αποθέματα τελικών προϊόντων παρέμειναν αμετάβλητα. Η
εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης είναι λιγότερο ικανοποιητική σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα,
αλλά πιο ικανοποιητική σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2020. Ο αριθμός των εργαζομένων αναμένεται να
μειωθεί. Το μέσο επίπεδο χρησιμοποίησης της παραγωγικής ικανότητας των επιχειρηματικών οντοτήτων τον
Ιούλιο του 2021 μειώθηκε στο 70,7% της κανονικής χρήσης. Οι παράγοντες που επηρέασαν περισσότερο τον
περιορισμό του όγκου παραγωγής τον Ιούλιο του 2021 ήταν: ανεπαρκής εξωτερική ζήτηση με 20,7%,
αβεβαιότητα του οικονομικού περιβάλλοντος με 15,5%, έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού με 16,7%
και ανεπαρκής εγχώρια ζήτηση με 13,3%.

1.7 Τομέας Τουρισμού
-Αεροπορική σύνδεση Σκοπίων-Γενεύης με την EasyJet
Από την 1η Νοεμβρίου 2021, οι πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας θα μπορούν να ταξιδεύουν απευθείας από τα
Σκόπια προς την Ελβετική πόλη της Γενεύης, με τη Βρετανική αεροπορική εταιρεία EasyJet. Η πτήση θα
διαρκεί 2 ώρες και 15 λεπτά. Θα υπάρχουν δύο πτήσεις την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, ενώ από
τον Δεκέμβριο έχει ανακοινωθεί αύξηση σε τρεις πτήσεις την εβδομάδα. Σύμφωνα με την ανάλυση του OAG
(παγκόσμιος πάροχος ταξιδιωτικών δεδομένων με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο), το 2019, πριν από την
πανδημία, 3.923 επιβάτες ταξίδεψαν έμμεσα από τα Σκόπια στη Γενεύη, ενώ πέρυσι ταξίδεψαν λίγο πάνω από
600 επιβάτες.
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-Ο τομέας της φιλοξενίας επικρίνει τα μέτρα κατά του COVID-19
Οι διαχειριστές χώρων φιλοξενίας διαμαρτύρονται για τα νέα μέτρα κατά του COVID-19. Στην πράξη, έχουν
εμφανιστεί προβλήματα με την εφαρμογή του πρωτοκόλλου, συμπεριλαμβανομένης της ψευδούς παρουσίασης
του πιστοποιητικού εμβολιασμού.
-Περισσότεροι από 120 χιλ. πολίτες της ΔτΒΜ περνούν τις διακοπές τους στην Αλβανία
Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, σημειώθηκε αύξηση στην επιβατική και οδική κυκλοφορία για αυτή την
τουριστική περίοδο από τη Βόρεια Μακεδονία προς την Αλβανία. Την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου 2021,
καταγράφηκαν 126.570 επιβάτες να εξέρχονται της χώρας (81.792 το 2020) και 84.2312 (43.987 το 2020) να
εισέρχονται στη χώρα μέσω της συνοριακής διάβασης Καφασάν. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι στον τουρισμό
αναφέρουν ότι τα νέα μέτρα θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο για το υπόλοιπο της σεζόν, καθώς υπάρχουν πολλοί
πολίτες που προτιμούν να κάνουν διακοπές κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου.

1.8 Τομέας Εμπορίου
-Πτώση 40% στον τομέα λιανικής πώλησης των εμπορικών κέντρων
Οι νέοι περιορισμοί κατά του Covid-19 έχουν «αδειάσει» τα εμπορικά κέντρα, απειλώντας τον τομέα λιανικής
πώλησης, αναφέρουν οι λιανοπωλητές. Το City Mall έχει καταγράψει μεγάλες απώλειες τον τελευταίο ενάμιση
χρόνο από την έναρξη της πανδημίας. «Σε μόλις ένα μήνα, τα έσοδα των καταστημάτων έχουν μειωθεί από
30% σε 49%, και αυτοί ήταν που προσπαθούσαν πραγματικά σκληρά να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Ίσως
θα πρέπει να εξετάσουμε ένα νέο πιθανό επείγον μέτρο, όπως η εφαρμογή ταχειών εξετάσεων Covid για άτομα
που εισέρχονται σε κλειστά εμπορικά κέντρα, όπως κάνουν σε μεγαλύτερες ευρωπαϊκές χώρες», δήλωσε
εκπρόσωπος του City Mall. Προσθέτουν ότι οι περιορισμοί έχουν κάνει τη δουλειά τους δυσκολότερη. Ο κύκλος
εργασιών λιανικής έχει μειωθεί δραματικά και οι επιχειρήσεις ενδέχεται να κλείσουν εάν δεν βρουν τρόπους να
ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να εμβολιαστούν ή να παρέχουν φθηνές γρήγορες δοκιμές.

1.9 Άλλες ειδήσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος
-Πρώτη νοτιοκορεατική επένδυση στη Βόρεια Μακεδονία
Η νοτιοκορεατική εταιρεία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Almak, μαζί με την αμερικανική εταιρεία Dura
Automotive Systems, θα επενδύσει 30 εκατ. ευρώ σε νέα παραγωγική μονάδα. Πρόκειται για την πρώτη
επένδυση της Νότιας Κορέας στη χώρα. Αναμένουν το άνοιγμα πάνω από 70 θέσεων εργασίας, και
ανακοίνωσαν ότι για το προσωπικό υψηλής ειδίκευσης θα διαθέσουν ακαθάριστο μισθό μέχρι 2.000 ευρώ. Η
επένδυση αφορά στην κατασκευή υπερσύγχρονης μονάδας παραγωγής και συναρμολόγησης τεχνολογικών
εξαρτημάτων για την αυτοκινητοβιομηχανία, σε έκταση 80.000 τετραγωνικών μέτρων. Η έναρξη της παραγωγής
έχει προγραμματισθεί για το επόμενο έτος και η Almak θα έχει πλειοψηφικό μερίδιο στο κοινό επενδυτικό
σχέδιο 70%.
-47 δισ. δηνάρια τα κέρδη της PE από τις 31 Δεκεμβρίου 2020
Περίπου 47 δισ. δηνάρια (περί τα 768 εκατ. ευρώ) είναι το συσσωρευμένο κέρδος της δημόσιας υπηρεσίας PE
για τους κρατικούς δρόμους από τις 31 Δεκεμβρίου 2020, δείχνει η έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή σχετικά με
τις οικονομικές δραστηριότητες της PE. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η PE παράγει σταθερά κέρδη κάθε χρόνο. Το
2019, τα κέρδη ανήλθαν σε 47 εκατ. ευρώ. Το επόμενο έτος, αυξήθηκε σε σχεδόν 75 εκατ. Σύμφωνα με τις
οικονομικές εκθέσεις, η PE θα δανείσει χρήματα σε άλλα ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένης της Τελωνειακής
Διοίκησης.
-Highlands Investments: συμφωνία για την εξαγωγή ξηρού λουλουδιού στη Βόρεια Μακεδονία
Η Highlands Investments υπέγραψε συμφωνία για την εξαγωγή 8,5 τόνων ξηρού λουλουδιού ιατρικής κάνναβης
THC και CBD. Μέρος του φορτίου θα μεταφερθεί στη Βόρεια Μακεδονία. «Έχοντας αποδείξει την ικανότητά
μας να ανταποκριθούμε στις αυστηρές απαιτήσεις αποστολής του προϊόντος, εξασφαλίσαμε με επιτυχία τη
μαζική πώληση του υπόλοιπου της συγκομιδής μας για το 2021», αναφέρει ο Διευθύνων Σύμβουλος της
Highlands Investments κ. Mark Corbett.
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-Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών Βόρειας Μακεδονίας
Το δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών στη Βόρεια Μακεδονία, Αρ. Τεύχους No.27/2021
από 6 Σεπτεμβρίου 2021, είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ - Σκοπίων στη
διαδικτυακή πύλη AGORA: https://agora.mfa.gr/infofiles/Tenders%20No%2027,%20Sept%202021%20mk.pdf.
Βόρεια Μακεδονία – Έναρξη ισχύος του νόμου για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Από 24.8.2021 τέθηκε σε ισχύ ο νόμος για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων που υιοθετήθηκε τον
Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, ωστόσο η εφαρμογή του είχε αναβληθεί, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα
στις εταιρείες και στους θεσμούς να προσαρμοστούν στις αλλαγές που προβλέπονται στον νέο νόμο. Με την
εφαρμογή του εν λόγω νόμου πραγματοποιείται εναρμόνιση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων.
Στον νέο νόμο για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων προβλέπεται ότι σε κάθε θεσμό, οργάνωση ή
εταιρεία, ανεξάρτητα από το εάν πρόκειται για μικρή, μεσαία ή μεγάλη, θα πρέπει να υφίσταται Υπεύθυνος
Προστασίας Δεδομένων, ενώ η προστασία των δεδομένων θα είναι σε υψηλότερο επίπεδο σε σύγκριση με το
παρελθόν, καθώς ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων θα έχει την υποχρέωση να αναλαμβάνει τις
κατάλληλες ενέργειες για τη βελτίωση, την αναβάθμιση και την προσαρμογή του καθιερωμένου συστήματος
προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
-"Doing Business in North Macedonia": Έναρξη νέας επιχείρησης με 203,12 δολάρια
Σύμφωνα με την έκθεση "Doing Business" της Παγκόσμιας Τράπεζας, για να ανοίξει κανείς μια νέα επιχείρηση
στη Βόρεια Μακεδονία, χρειάζεται 203,12 δολάρια, ή το 52% του μέσου καθαρού μηνιαίου μισθού που
καταβάλλεται στη χώρα. Για λόγους σύγκρισης, το κόστος για το άνοιγμα μιας νέας επιχείρησης στη Σερβία
είναι περίπου 113 δολάρια, ενώ στη Βουλγαρία το κόστος αυτό είναι 75,22 δολάρια. Στην Ευρώπη, η Ιταλία
απαιτεί το υψηλότερο κόστος για την έναρξη νέων εργασιών (4.708 δολάρια), ενώ στη Σλοβενία δεν
απαιτούνται καθόλου έξοδα για νέες επιχειρήσεις, αλλά η νέα εταιρεία πρέπει να έχει τραπεζικό λογαριασμό με
τουλάχιστον 9.168 δολάρια σε αυτόν.
-Δημόσια πρόσκληση για την κοινωνική επιχειρηματικότητα (Πρόγραμμα RISE)
Το έργο για την Περιφερειακή Θερμοκοιτίδα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (RISE) ανακοίνωσε δεύτερη
δημόσια πρόσκληση για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, συμπεριλαμβανομένης της Βόρειας Μακεδονίας.
Το έργο θα περιλαμβάνει σειρά εκπαιδεύσεων, διαλέξεων, εργαστηρίων και θα παρέχει οικονομική στήριξη
στους νέους που επιθυμούν να ξεκινήσουν δικές τους επιχειρήσεις, προκειμένου να βοηθήσουν τις κοινωνίες
στις οποίες ζουν να επιλύσουν ορισμένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι πολίτες. Στη
χώρα, το έργο θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κοινωνικών Καινοτομιών ARNO και οι
υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2021.

2. Οικονομικές ειδήσεις
-30% των Επενδύσεων Κεφαλαίου για το 2021 έχουν υλοποιηθεί μέχρι στιγμής
Τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών της Βόρειας Μακεδονίας αποκαλύπτουν ότι μέχρι στιγμής, η
Κυβέρνηση έχει πραγματοποιήσει μόνο το 30% των επενδύσεων κεφαλαίου που είχαν προγραμματιστεί για το
2021. Οι επενδύσεις αυτές περιλαμβάνουν κατασκευές και ανακατασκευές σχολείων, νηπιαγωγείων,
νοσοκομείων, δρόμων κ.α., αλλά περιλαμβάνουν και προμήθειες επίπλων και εξοπλισμού για τους θεσμούς
του κράτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, 16 κρατικά ιδρύματα έχουν αναφέρει ότι
μέχρι στιγμής δεν έχουν πραγματοποιήσει καμία από τις επενδύσεις κεφαλαίου που έχουν προγραμματιστεί
για το 2021.
-Νέος νόμος για την καταπολέμηση της άτυπης οικονομίας για άτομα που έχουν πάνω από 30 χιλ.
ευρώ χωρίς απόδειξη προέλευσης των χρημάτων
Σύμφωνα με εδώ δημοσιεύματα, η Κυβέρνηση επεξεργάζεται νέο νόμο με σκοπό την καταπολέμηση του
«μαύρου χρήματος». Ο εν λόγω νόμος (πόθεν έσχες) αποτελεί αίτημα τόσο αξιωματούχων όσο και του
επιχειρηματικού τομέα. Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης για την καταπολέμηση της διαφθοράς κ. Ljupco
Nikolovski αναφέρει ότι σύντομα, το προσχέδιο του νόμου θα είναι διαθέσιμο για δημόσια αναθεώρηση. Ο εν
λόγω νόμος υποστηρίζεται από την ΕΕ.
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-Αξιολόγηση ΒΒ- με σταθερή προοπτική για τη Βόρεια Μακεδονία από τον " S&P "
Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Standard & Poor's (S&P) επιβεβαίωσε την πιστοληπτική ικανότητα της Βόρειας
Μακεδονίας στο ΒΒ- με σταθερή προοπτική. Η αξιολόγηση αντικατοπτρίζει την προσδοκία του οίκου ότι, η
προβλεπόμενη οικονομική ανάκαμψη της χώρας θα συμβάλει στον περιορισμό του δημοσιονομικού και
εξωτερικού ελλείμματος το 2022. Ο S&P προσθέτει ότι ενδέχεται να προχωρήσει και σε αναβάθμιση, εάν οι
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ενισχύσουν τις θεσμικές ικανότητες του κράτους, με εφαρμογή παράλληλα
βιώσιμων δημοσιονομικών πολιτικών. Σύμφωνα με τον οίκο, οι φιλοδοξίες της χώρας για ένταξη στην ΕΕ
ενδέχεται να ενθαρρύνουν τις θεσμικές βελτιώσεις και την πρόοδο στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.
Σημειώνει δε ότι η οικονομία της Βόρειας Μακεδονίας ανακάμπτει από τις επιπτώσεις της πανδημίας. Παρά τη
συρρίκνωση του πρώτου τριμήνου, η οικονομία αναμένεται να σημειώσει ανάπτυξη 3,7%. Η ανάπτυξη
υποκινείται από την υγιή ανάκαμψη της εξωτερικής ζήτησης, που αντανακλά την ένταξη της Βόρειας
Μακεδονίας στις διεθνείς αλυσίδες προμηθευτών, καθώς και της ιδιωτικής κατανάλωσης, ως αποτέλεσμα
μεταξύ άλλων των κυβερνητικών μέτρων τόνωσης της οικονομίας. Η πιθανή επιδείνωση της επιδημιολογικής
κατάστασης και οι συνακόλουθοι περιορισμοί εξακολουθούν να αποτελούν κίνδυνο για την οικονομική
ανάκαμψη, ωστόσο ο οίκος αναφέρει ότι οι εξαγωγές της χώρας έχουν αποδειχθεί ανθεκτικές στα διάφορα
περιοριστικά μέτρα, όπως φαίνεται και από την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Όσον αφορά στο δημόσιο
χρέος, ο οργανισμός αναφέρει ότι αναμένεται στο 58% του ΑΕΠ μέχρι το 2024. Τέλος, αναμένεται ότι οι θετικές
τάσεις θα συνεχισθούν κατά την περίοδο μεταξύ 2021 και 2024.
-Αύξηση της ρευστότητας στην οικονομία της Βόρειας Μακεδονίας, σε συναλλαγματικά αποθέματα, στο
πλαίσιο της γενικής κατανομής των SDRs από το ΔΝΤ
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας της Βόρειας Μακεδονίας, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
(ΔΝΤ) παραχώρησε στη Βόρεια Μακεδονία νέα, περίπου 133 εκατ. Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα (SDRs), ή
περίπου 161 εκατ. ευρώ, τα οποία ενσωματώνονται σήμερα στα επίσημα συναλλαγματικά αποθέματα της
χώρας. Το ποσό αυτό, αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου, διατέθηκε στη χώρα στο πλαίσιο της νέας γενικής
κατανομής των SDRs για την ενίσχυση της παγκόσμιας ρευστότητας και δη για να στηρίξει τις προσπάθειες
των χωρών-μελών του Οργανισμού στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας. Γενικά, τα Ειδικά
Τραβηκτικά Δικαιώματα εκδίδονται ανάλογα την ποσόστωση (quota) κάθε χώρας στο μετοχικό κεφάλαιο του
ΔΝΤ, με σκοπό την αντιμετώπιση οικονομικών ανισορροπιών που είτε αφορούν οικονομική στασιμότητα και
αποπληθωρισμό, είτε υπερβολική ζήτηση και πληθωρισμό. Ειδικότερα, το ΔΝΤ ενέκρινε στις 2 Αυγούστου
2021 συνολικά 456 δισ. SDR (περίπου 551 δισ. ευρώ) σε 190 χώρες μέλη του οργανισμού. Εξ αυτών, 263 δισ.
SDR θα κατευθυνθούν στις προηγμένες οικονομίες, ενώ 193 δισ. SDR σε αναδυόμενες αγορές και
αναπτυσσόμενες χώρες, περιλαμβανομένων περίπου 15 δισ. SDR σε χώρες χαμηλού εισοδήματος. Τα Ειδικά
Τραβηκτικά Δικαιώματα είναι διεθνές αποθεματικό περιουσιακό στοιχείο και δημιουργήθηκαν από το ΔΝΤ ως
εναλλακτική μορφή των υφιστάμενων επίσημων συναλλαγματικών διαθεσίμων των χωρών-μελών του.
Χρησιμοποιείται δε ως μέσο διευθέτησης χρέους (εξόφληση χρεών και τόκων), για περαιτέρω αύξηση της
ποσόστωσης του ΔΝΤ ή για άλλες δημοσιονομικές ανάγκες. Εάν τα διατηρούν ως μέρος των επίσημων
αποθεμάτων τους, οι χώρες δεν έχουν κανένα κόστος. Εάν μετατραπούν σε άλλο νόμισμα για να
χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς, τότε το κόστος για τη χώρα είναι εξαιρετικά χαμηλό (το τρέχον επιτόκιο
είναι 0,05%).
-Προβλέψεις EBRD για την οικονομία της Βόρειας Μακεδονίας
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ιουνίου τ.έ. της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης
(EBRD) αναμένεται μερική ανάκαμψη της οικονομίας της Βόρειας Μακεδονίας το 2021, με αύξηση του ΑΕΠ
κατά 4,0% αλλά διατήρηση της δυναμικής το 2022. Όπως δήλωσε ο Πρώτος Αντιπρόεδρος της EBRD κ. Jürgen
Rigterink, βραχυπρόθεσμα το υψηλό επίπεδο εμβολιασμού και η συνεχής στήριξη των πιο ευάλωτων
νοικοκυριών και επιχειρήσεων θα βοηθήσουν στην αποφυγή των χειρότερων συνεπειών της πανδημίας. Εν
τούτοις, ανέφερε ότι η χώρα μεσοπρόθεσμα πρέπει να επισπεύσει τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και να
δημιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας για τους νέους. Σημαντική είναι επίσης η διατήρηση του υψηλού
επιπέδου των δημόσιων επενδύσεων και ανάπτυξη των υποδομών μεταφορών και ενέργειας, με στόχο την
προγραμματισμένη σταδιακή κατάργηση της παραγωγής ενέργειας με βάση τον άνθρακα, αντικαθιστώντας την
με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Βέβαια, οι ανωτέρω προβλέψεις αναμένεται να αναθεωρηθούν σύντομα,
λαμβανομένων υπόψη των εξελίξεων στην κατάσταση της πανδημίας.
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-Μέσος μηνιαίος καθαρός μισθός ανά εργαζόμενο, Ιούνιος 2021
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης του μέσου μηνιαίου καθαρού μισθού
ανά εργαζόμενο τον Ιούνιο του 2021, σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2020, ήταν 107,0. Η αύξηση αυτή οφείλεται
στην αύξηση του μέσου μηνιαίου καθαρού μισθού ανά εργαζόμενο στους τομείς: Δραστηριότητες στέγασης και
εστίασης (25,1%), Τέχνες, ψυχαγωγία και αναψυχή (20,5%). Αύξηση του μέσου μηνιαίου καθαρού μισθού ανά
εργαζόμενο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα καταγράφηκε στους τομείς: Χρηματοοικονομικές και
ασφαλιστικές δραστηριότητες (4,3%), Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα - υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
(2,6%), Ορυχεία και λατομεία (1,6%). Ο μέσος μηνιαίος καθαρός μισθός ανά εργαζόμενο τον Ιούνιο του 2021
ήταν 28.744 δηνάρια.
-Μέσος μηνιαίος μεικτός μισθός ανά εργαζόμενο, Ιούνιος 2021
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης του μέσου μηνιαίου ακαθάριστου
μισθού ανά εργαζόμενο τον Ιούνιο του 2021, σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2020, ήταν 107,1. Η αύξηση αυτή
οφείλεται στην αύξηση του μέσου μηνιαίου ακαθάριστου μισθού ανά εργαζόμενο στους τομείς: Δραστηριότητες
στέγασης και εστίασης (25,3%), Τέχνες, ψυχαγωγία και αναψυχή (21,1%). Αύξηση του μέσου μηνιαίου
ακαθάριστου μισθού ανά εργαζόμενο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα καταγράφηκε στους τομείς:
Χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (5,3%), Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα - υποχρεωτική
κοινωνική ασφάλιση (2,7%), Ορυχεία και λατομεία (1,7%). Ο μέσος μηνιαίος ακαθάριστος μισθός ανά
εργαζόμενο τον Ιούνιο του 2021 ήταν 42.950 δηνάρια.
-Η ASOM απαιτεί οικονομική βοήθεια από το κράτος για τα καταστήματα στοιχημάτων
Η Ένωση Ιδιοκτητών Καταστημάτων Στοιχημάτων (ASOM) ανέφερε ότι λόγω της θέσπισης της υποχρέωσης
των πολιτών να παρέχουν είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού COVID-19 είτε πιστοποιητικό αποκατάστασης από
covid-19 πριν από τουλάχιστον 45 ημέρες, τα εισοδήματα των επιχειρήσεων τους μειώθηκαν κατά 50%. «Αυτός
ο επιχειρηματικός κλάδος παρέχει απασχόληση σε περίπου 3.500 άτομα, και κατ' επέκταση αποτελεί πηγή
ύπαρξης για πάνω από 50.000 πολίτες. Απαιτούμε από την Κυβέρνηση είτε να αλλάξει τα πρωτόκολλα για να
επιτρέψει στους πολίτες να επισκεφθούν τα καταστήματά μας, είτε να εισαγάγει οικονομική στήριξη για τις
επιχειρήσεις μας. Τα καταστήματα στοιχημάτων έκλεισαν μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου 2020 και στη συνέχεια
συνεχίσαμε να εργαζόμαστε σύμφωνα με όλα τα πρωτόκολλα κατά του COVID. Πρόκειται για μια βιομηχανία
από την οποία σε ετήσιο επίπεδο περίπου 250 εκατ. ευρώ καταλήγουν στον κρατικό προϋπολογισμό.
Ελπίζουμε ότι η κυβέρνηση θα επιτρέψει διαδικτυακά στοιχήματα, τα οποία όχι μόνο θα προστατεύσουν την
υγεία των ανθρώπων, αλλά θα αυξήσουν επίσης σημαντικά τα εισοδήματα από αυτόν τον κλάδο», ανέφεραν
από την ASOM.

3. Ευρωπαϊκή προοπτική
-Διαδικτυακή συμμετοχή του Π/θ Zoran Zaev σε πάνελ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Alpbach
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας, ο Πρωθυπουργός της χώρας, κ. Zoran
Zaev, συμμετείχε διαδικτυακά σε πάνελ με τίτλο «Οι προοπτικές της Βόρειας Μακεδονίας», στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Φόρουμ Alpbach, αφιερωμένο σε τρεις θεματικές: «Διασφάλιση του μέλλοντος της Ευρώπης»,
«Χρηματοδότηση του μέλλοντος της Ευρώπης» και «Κλιματική αλλαγή». Στην εναρκτήρια τοποθέτησή του, ο κ.
Zaev ανέφερε ότι η ένταξη της χώρας στην ΕΕ είναι μία προοπτική χωρίς εναλλακτική, παρά την απογοήτευση
από την παρεμπόδιση της ευρωπαϊκής ενταξιακής διαδικασίας από πλευράς της Βουλγαρίας και τόνισε,
μεταξύ άλλων: «Η ΕΕ έχει ηθική υποχρέωση απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία. Όλες οι μεταρρυθμίσεις στη
χώρα έχουν εφαρμοστεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη, με τους γείτονες επιλύσαμε ζητήματα που ήταν ανοιχτά για
αρκετές δεκαετίες, όπως με τη Συμφωνία των Πρεσπών με την Ελλάδα ή με τη Συμφωνία Καλής Γειτονίας και
Φιλίας με τη Βουλγαρία. Η Βόρεια Μακεδονία είναι ένα επιτυχημένο μοντέλο λειτουργικής, πολυεθνικής
κοινότητας και ηγέτιδα στην περιφερειακή συνεργασία, ενώ με την ένταξη στο ΝΑΤΟ γίναμε παράγοντας
σταθερότητας στα Δυτικά Βαλκάνια». Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα ότι η ΕΕ θα εκπληρώσει την απόφασή της
για έναρξη των διαπραγματεύσεων όταν η Βουλγαρία σχηματίσει λειτουργική, πολιτική κυβέρνηση καθώς και
ότι η Σύνοδος των Δυτικών Βαλκανίων στη Λιουμπλιάνα, στις 6 Οκτωβρίου, θα ανακινήσει σοβαρά τη
μπλοκαρισμένη διεύρυνση της ΕΕ. Αναφορικά δε με την πρωτοβουλία «Ανοιχτά Βαλκάνια», ο κ. Zoran Zaev
διευκρίνισε ότι δεν αποτελεί εναλλακτική στην ένταξη στην ΕΕ, αλλά μια διαδικασία που επιταχύνει τις ευρωενταξιακές διαδικασίες στις χώρες της περιοχής.
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-Varhelyi: Η ΕΕ θα Επενδύσει 30 δισ. ευρώ στα Δυτικά Βαλκάνια
Ο Επίτροπος Διεύρυνσης της ΕΕ κ. Oliver Varhelyi δήλωσε κατά τη διάρκεια του Στρατηγικού Φόρουμ του Bled
ότι η ΕΕ σκοπεύει να πραγματοποιήσει επενδύσεις στα Δυτικά Βαλκάνια ύψους περίπου 30 δισ. ευρώ.
«Στόχος είναι να βοηθήσουμε τις χώρες αυτής της περιοχής να επιτύχουν καλά αποτελέσματα για τους πολίτες
τους τα επόμενα 4 με 5 χρόνια και να επενδύσουν σε έργα τα οποία θα βελτιώσουν σημαντικά την οικονομική
τους ανάπτυξη. Η εφαρμογή αυτού του σχεδίου θα ξεκινήσει αυτό το εξάμηνο", δήλωσε ο κ. Varhelyi.

4. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
-Υπογραφή Συμφωνίας για στρατιωτική-οικονομική συνεργασία Βόρειας Μακεδονίας - Τουρκίας
Υπεγράφη πενταετής Συμφωνία Στρατιωτικής-Οικονομικής Συνεργασίας Βόρειας Μακεδονίας-Τουρκίας, καθώς
και πρωτόκολλο για την εφαρμογή της, με τη στήριξη των κυβερνήσεων των δύο χωρών, στο περιθώριο της
Διεθνούς Έκθεσης Αμυντικής Βιομηχανίας IDEF 21 (Κωνσταντινούπολη, 17-20.8.2021). Η Συμφωνία
προβλέπει σταδιακή κατανομή κονδυλίων σε ετήσιο επίπεδο, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τον
εκσυγχρονισμό των δυνατοτήτων του Στρατού και την ενίσχυση της μαχητικής του ετοιμότητας.
-Οικονομική ατζέντα επίσκεψης του Γερμανού Πρέσβη στην Αχρίδα
Κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην Αχρίδα, ο Γερμανός Πρέσβυς κ. Anke Holstein και ο Δήμαρχος κ. Konstantin
Georgieski συζήτησαν το ζήτημα της τουριστικής ανάπτυξης και προώθησης της Αχρίδας ως ελκυστικό
τουριστικό προορισμό. Επίσης, μίλησαν για δυνατότητες συνεργασίας όσον αφορά την προετοιμασία έργων
και την εξασφάλιση χρηματοδοτικής στήριξης για την κατασκευή σταθμών επεξεργασίας λυμάτων στην Trpejca
και τη Ljubanista. Μέρος της συζήτησης επικεντρώθηκε επίσης στην τοπική οικονομική ανάπτυξη και συμβολή
των γερμανικών επενδύσεων όσον αφορά τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την αύξηση του βιοτικού
επιπέδου στην Αχρίδα. Στο πλαίσιο αυτό, ο Holstein τόνισε το ενδιαφέρον των Γερμανών επενδυτών να
επενδύσουν και να ανοίξουν νέες παραγωγικές ικανότητες στη χώρα.
-BSEC: MoU για την απλούστευση των οδικών μεταφορών εμπορευμάτων
Η Κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας υιοθέτησε τις πληροφορίες για την ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στο
Μνημόνιο Κατανόησης για την απλούστευση των οδικών μεταφορών εμπορευμάτων του Οργανισμού
Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (BSEC). Σύμφωνα με αυτό, οι εταιρείες και οι μεταφορείς από τη
χώρα θα έχουν πρόσβαση στο σύστημα αδειών του BSEC και θα απλοποιήσουν τις μεταφορές και το εμπόριο
με τα μέλη της Οργανισμού, ήτοι Αλβανία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Τουρκία, Ρουμανία, Ρωσία, Ουκρανία,
Μολδαβία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν και Γεωργία.
-Επίσημη επίσκεψη του ΥΠΕΞ της Ελλάδας στα Σκόπια (31.8.2021)
Στις 31.8.2021 πραγματοποιήθηκε επίσημη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, κ. Νίκου
Δένδια, στα Σκόπια, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια,
κ. Κώστα Φραγκογιάννη. Πέραν του Υπουργού Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας κ. Bujar Osmani, ο
Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με τον Πρόεδρο κ. Stevo Pendarovski, τον Πρωθυπουργό, κ.
Zoran Zaev, τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης αρμόδιο για Ευρωπαϊκά θέματα, κ. Nikola Dimitrov, και με τον
Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, κ. Talat Xhaferi. Ο Υφυπουργός κ. Φραγκογιάννης πραγματοποίησε συνάντηση με
τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης αρμόδιο για οικονομικά θέματα κ. Fatimir Bytyqi και τον Υπουργό
Οικονομικών της Βόρειας Μακεδονίας κ. Fatmir Besimi. Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην ανάπτυξη της
στρατηγικής εταιρικής σχέσης, τις εξελίξεις στην περιοχή, ιδίως αναφορικά με τις ενταξιακές διαδικασίες της
χώρας, καθώς και τις εξελίξεις ευρύτερα στον κόσμο, με ειδική αναφορά στις πλέον πρόσφατες δράσεις που
έχουν αναληφθεί στη μάχη καταπολέμησης της πανδημίας. Στο πλαίσιο κοινής συνέντευξης Τύπου με τον
ομόλογό του, κ. Bujar Osmani, ο κ. Δένδιας σημείωσε ότι «η Ελλάδα στηρίζει σθεναρά τη Βόρεια Μακεδονία,
καθώς και όλα τα Δυτικά Βαλκάνια, στην πορεία προς την ΕΕ. Η Ελλάδα είναι και μπορεί να καταστεί ο
μεγαλύτερος φίλος και συνεργάτης της Βόρειας Μακεδονίας... Πρέπει να συνεχιστεί η εφαρμογή της
Συμφωνίας των Πρεσπών, η οποία αποτελεί τη βάση για τη βελτίωση των διμερών μας σχέσεων και την ένταξη
της χώρας στην ευρωπαϊκή οικογένεια». Τέλος, οι δύο Έλληνες Υπουργοί συναντήθηκαν με εκπροσώπους της
Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων της Βόρειας Μακεδονίας.

---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------Γραφείο ΟΕΥ - Σκοπίων
Ενημερωτικό Δελτίο No 65 (Σεπτέμβριος 2021, β’ έκδοση)
Σελίδα 12 από 15

5. Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος
-Στοιχεία για τις συντάξεις, Ιούλιος 2021
Συνολικά 2.773 άτομα έλαβαν τον Ιούλιο τις υψηλότερες συντάξεις στη χώρα που κυμαίνονται μεταξύ 40.548
και 57.992 δηνάρια. Αντιπροσωπεύουν το 0,86% του συνολικού αριθμού των συνταξιούχων. Τον προηγούμενο
μήνα υπήρχαν 323.369 συνταξιούχοι. Μόλις 34 έλαβαν το μεγαλύτερο ποσό, 58.000 δηνάρια. Από την άλλη,
μέχρι και 22.653 συνταξιούχοι, έλαβαν ποσό χαμηλότερο από την ελάχιστη σύνταξη. Η ελάχιστη σύνταξη είναι
μεταξύ 9.986 και 12.801 δηνάρια. Καταβλήθηκε σε 110.809 άτομα, ενώ περίπου 190.000 συνταξιούχοι έλαβαν
ένα ποσό μεταξύ του ελάχιστου (12.801) και του μέγιστου (40.548). Οι στρατιωτικές συντάξεις είναι οι
υψηλότερες. Κατά μέσο όρο, ανέρχονται σε 23.102 δηνάρια. Η μέση σύνταξη στη χώρα τον Ιούλιο 2021 ήταν
15.860 δηνάρια.
-Τιμές τροφίμων και αναψυκτικών
Οι τιμές των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είναι χαμηλότερες στη Ρουμανία (34% κάτω από τον
μέσο όρο της ΕΕ) και οι υψηλότερες στη Δανία (29% πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ). Το αλκοόλ είναι πιο
ακριβό στη Φινλανδία (93% πάνω από το μέσο όρο) και φθηνότερο στην Ουγγαρία (27% κάτω από το μέσο
όρο), σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για το 2020. Τα στατιστικά στοιχεία περιλαμβάνουν στοιχεία όχι μόνο
για την ΕΕ αλλά και για την υπόλοιπη Ευρώπη (στοιχεία για συνολικά 37 χώρες). Δείχνουν ότι η Τουρκία είναι
η χώρα με τα φθηνότερα τρόφιμα και αναψυκτικά στην Ευρώπη, ενώ η Βόρεια Μακεδονία είναι ακριβώς πίσω
από αυτήν. Εντός της ΕΕ, τα προϊόντα αυτά είναι τα φθηνότερα στη Ρουμανία. Οι τιμές των τροφίμων και των
μη αλκοολούχων ποτών στη Βουλγαρία είναι επίσης χαμηλότερες από τον μέσο όρο της ΕΕ - ο δείκτης φτάνει
περίπου το 80% του μέσου όρου. Το ψωμί είναι από τα πιο περιζήτητα προϊόντα στη Βουλγαρία, αλλά η τιμή
δεν είναι η χαμηλότερη στην ΕΕ. Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι είναι περίπου 70% χαμηλότερα από τον
μέσο όρο της ΕΕ. Το φθηνότερο ψωμί στην κοινότητα πωλείται στη Ρουμανία, όπου οι τιμές είναι 56%
χαμηλότερες από το μέσο όρο της ΕΕ.
-Συμφωνία Βόρειας Μακεδονίας-Κοσσόβου για αμοιβαία δικαστική συνδρομή σε αστικές υποθέσεις
Οι Υπουργοί Δικαιοσύνης της Βόρειας Μακεδονίας κ. Bojan Maricic και του Κοσσόβου κ. Albulena Hadziu
υπέγραψαν στην Πρίστινα Συμφωνία αμοιβαίας νομικής συνδρομής σε αστικές υποθέσεις μεταξύ Βόρειας
Μακεδονίας και Κοσσόβου, η οποία θα διευκολύνει σημαντικά τη νόμιμη κυκλοφορία μεταξύ των δυο χωρών. Η
συμφωνία θα επιτρέψει την άμεση επικοινωνία μεταξύ των αρμόδιων αρχών των δύο χωρών, προκειμένου να
ανταποκριθούν γρήγορα από τα θεσμικά όργανα χωρίς προηγούμενες υποχρεωτικές διαδικασίες.
-Επενδύσεις 60 εκατ. δηναρίων σε εκπαιδευτικές υποδομές στο Prilep
Σύμφωνα με δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας κας Mila Carovska, επί του παρόντος υλοποιούνται επενδύσεις
στο Prilep συνολικής αξίας 60 εκατ. δηναρίων. «Η Κυβέρνηση παρέχει περισσότερα χρήματα για εκπαιδευτικές
υποδομές σε όλους τους δήμους. Μέχρι στιγμής, έχουμε κατασκευάσει μια νέα αθλητική αίθουσα στο δημοτικό
σχολείο Kire Gavrilovksi Jane, ανακατασκευάσαμε την οροφή του Mirce Acev δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
έχουμε υλοποιήσει πολλά άλλα έργα. Τα κονδύλια για εκπαιδευτικές υποδομές έχουν αυξηθεί 2,5 φορές από το
προηγούμενο έτος, και η Κυβέρνηση παραμένει αφοσιωμένη στη βελτίωση των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων,
ώστε να εξασφαλίσει καλύτερες συνθήκες μάθησης για τα παιδιά μας», δήλωσε η κα Carovska.
-Μνημόνιο Συνεργασίας Παν/μιου Goce Delcev και Διεύθυνσης TIDZ
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Goce Delcev στο Stip κ. Blazo Boev και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης των
Ζωνών Τεχνολογικής και Βιομηχανικής Ανάπτυξης (TIDZ) κ. Jovan Despotovski υπέγραψαν μνημόνιο
συνεργασίας. «Σημαντικό μέρος των οικονομικών εισοδημάτων πραγματοποιείται σε αυτές τις ζώνες, γι' αυτό
και θέλουμε να καθιερώσουμε συνεργασία, ώστε οι φοιτητές και οι νέοι επαγγελματίες μας να μπορούν να
δημιουργήσουν χρησιμοποιήσιμα προϊόντα για τις ανάγκες των εργοστασίων που βρίσκονται στις TIDZs»,
δήλωσε ο κ. Boev. Σύμφωνα με τον κ. Despotovski, η συνεργασία αυτή θα είναι επωφελής, καθώς ταυτόχρονα
θα παρέχει εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό για τις επιχειρήσεις, ασφαλείς θέσεις εργασίας και εξέλιξη
σταδιοδρομίας για τους φοιτητές που αποφοιτούν από το Πανεπιστήμιο Goce Delcev. Πρόσθεσε επίσης ότι το
Πανεπιστήμιο αυτό είναι το πρώτο στη χώρα με το οποίο η Διεύθυνση των TIDZ έχει υπογράψει μνημόνιο
συνεργασίας αυτού του τύπου.
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-Βελτίωση της φορολογικής διοίκησης στον Δήμο της Γευγελής
Ο Δήμαρχος της Γευγελής κ. Saso Pockov υπέγραψε σύμβαση με την εταιρεία Emerging Markes για την
υλοποίηση έργου βελτίωσης της φορολογικής διοίκησης στον Δήμο μέσω εφαρμογής νέου λογισμικού, στο
πλαίσιο του Έργου της USAID για την ενίσχυση των δυνατοτήτων και τη χρήση πόρων.
-Μαζική αποχώρηση νέων από τη Βόρεια Μακεδονία προς αναζήτηση εργασίας
Κάθε εβδομάδα περίπου 50 λεωφορεία με νέους από το Τέτοβο αναχωρούν για τη Γερμανία. Υπάρχουν επίσης
αρκετά λεωφορεία που μεταφέρουν νέους στην Ελβετία, την Ιταλία, την Αυστρία και τις σκανδιναβικές χώρες,
αναφέρουν τα τηλεοπτικά μέσα. Οι περισσότεροι από τους νέους που πηγαίνουν στη Γερμανία για να
εργαστούν και να ζήσουν εκεί λένε ότι οι λόγοι της αποχώρησης από τη Βόρεια Μακεδονία είναι η αδυναμία
απασχόλησης και η μη λειτουργία του κράτους και του κοινωνικού συστήματος. Οι δυσκολίες όσον αφορά την
απασχόληση, τον κομματισμό και τον νεποτισμό στη δημόσια διοίκηση είναι μερικές από τις επικρίσεις που
σημειώνονται στις εκθέσεις της ΕΕ και του State Department για τη Βόρεια Μακεδονία. Υπάρχουν εκτιμήσεις
ότι τα τελευταία χρόνια, 200.000 νέοι έχουν μεταναστεύσει από τη Βόρεια Μακεδονία στη Γερμανία και σε
άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μετέδωσε ο TV21.
-Απογραφή πληθυσμού στη Βόρεια Μακεδονία
Στις 5 Σεπτεμβρίου 2021 ξεκίνησε η απογραφή πληθυσμού στη Βόρεια Μακεδονία, η οποία θα διαρκέσει μέχρι
τις 30 Σεπτεμβρίου τ.έ. Η απογραφή του πληθυσμού της χώρας επρόκειτο να διεξαχθεί τον περασμένο Απρίλιο
όμως αναβλήθηκε για τον Σεπτέμβριο λόγω της κατάστασης με την πανδημία του κορωνοϊού. Στη χώρα δεν
έχει γίνει απογραφή σχεδόν 20 χρόνια. Η τελευταία απογραφή πληθυσμού πραγματοποιήθηκε το 2002, ενώ
μία άλλη που είχε ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2011 διακόπηκε μερικές ημέρες πριν την ολοκλήρωσή της, λόγω
έντονων διαφωνιών μεταξύ Σλάβων και Αλβανών μελών της κρατικής επιτροπής που είχε αναλάβει τη
διεξαγωγή της. Από τότε, όλες οι προσπάθειες να προκύψει κάποια συναίνεση και να διεξαχθεί απογραφή του
πληθυσμού είχαν αποτύχει. Σύμφωνα με την απογραφή του 2002, ο πληθυσμός της χώρας ανερχόταν σε
περίπου 2.020.000 άτομα, εκ των οποίων το 25,17% είχαν δηλώσει “Αλβανοί, το 3,85% “Τούρκοι”, το 2,66%
“Ρομά”, το 1,8% “Σέρβοι”, το 0,85% “Βόσνιοι” και το 0,5% “Βλάχοι”. Τα μέλη άλλων εθνοτικών ομάδων έφθαναν
το 1%. Στην απογραφή του 2002, 422 άτομα δήλωσαν την εθνικότητά τους ως Έλληνες. Τα αποτελέσματα της
απογραφής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, πρέπει να ανακοινωθούν το αργότερο έξι μήνες από την
ολοκλήρωσή της.

6. Εκδηλώσεις και εκθέσεις
-1ο Ετήσιο Χρηματο-Οικονομικό Συνέδριο Σκοπίων (Double Tree Hilton, 6-7.9.2021)
Στις 6-7 Σεπτεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε το 1ο Ετήσιο Χρηματο-Οικονομικό Συνέδριο Σκοπίων Σκοπίων
(Skopje Economic and Finance Forum /SEFF), υπό τον τίτλο «Οικονομική Ανάκαμψη και Ανάπτυξη μετά τον
Covid», με διοργανωτή το Υπουργείο Οικονομικών της Βόρειας Μακεδονίας και τη συμμετοχή υψηλών
αξιωματούχων (βλ. https://seff.mk/). Αφορά σε πρωτοβουλία του ως άνω Υπουργείου με στόχο τη διευκόλυνση
του διαλόγου για θέματα δημόσιας πολιτικής που απασχολούν τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και τη
Νοτιοανατολική Ευρώπη. Απώτερος σκοπός είναι η ενθάρρυνση συνεργειών και πρωτοβουλιών από
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, πολιτικούς εκπροσώπους, διεθνείς αναπτυξιακούς εταίρους, την κοινωνία των
πολιτών, ακαδημαϊκούς και άλλους εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενους φορείς για τη βελτίωση του
διαλόγου πολιτικής για οικονομικά και χρηματοπιστωτικά θέματα εθνικού και περιφερειακού ενδιαφέροντος.
Οι συμμετέχοντες συζήτησαν τον σχεδιασμό μακροοικονομικών πολιτικών, δημόσιων οικονομικών και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων, την ενισχυμένη περιφερειακή
συνεργασία, τις παγκόσμιες και περιφερειακές προοπτικές ανάκαμψης και ανάπτυξης μετά την πανδημία, με
έμφαση στους τομείς της ενέργειας, των υποδομών, των μεταφορών, της τεχνολογίας, της υγείας κ.λπ.
Το συνέδριο διαρθρώθηκε σε έξι θεματικές ενότητες (πυλώνες):
1.
2.
3.
4.

Προκλήσεις σε παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο και προοπτικές ανάκαμψης και ανάπτυξης
Μακροοικονομικές πολιτικές και δημόσια οικονομικά μετά την πανδημία
Χρηστή διακυβέρνηση και κοινωνική συνοχή
Δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις και ανταγωνιστικότητα
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5. Έξυπνη και πράσινη οικονομία
6. Ανθρώπινο κεφάλαιο και ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα διαμειφθέντα στο συνέδριο, βλ. βιντεοσκοπημένες συνεδρίες στον
σύνδεσμο https://www.youtube.com/channel/UCqabBjKzbfoQ57gkc3hHtkA/featured.
COVID-19:Μέτρα αντιμέτωπης της εξάπλωσης του ιού & σχετική με τον κορωνοϊό ειδησιογραφία
-Δωρεά UNICEF και USAID σε 15 σχολεία
Η USAID δώρισε 52 κινητούς σταθμούς πλυσίματος χεριών σε 15 σχολεία, έργο που πραγματοποιήθηκε σε
συνεργασία με την Κρατική Εκπαιδευτική Επιθεώρηση και το Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας. Τα σχολεία
επιλέχθηκαν μέσω ενός εργαλείου αυτοαξιολόγησης, το οποίο δημιουργήθηκε από την Κρατική Εκπαιδευτική
Επιθεώρηση και το Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας, και υποστηρίχθηκε από τη UNICEF.
-Δωρεά από την τσιμεντοβιομηχανία “USJE” (ΤΙΤΑΝ) στην Πανεπιστημιακή Κλινική για Χειρουργικές
Παθήσεις “St. Naum Ohridski” στα Σκόπια
Η τσιμεντοβιομηχανία “USJE” (του ομίλου “TITAN”) έκανε δωρεά ύψους 30.000 ευρώ για την ανακαίνιση των
κοινόχρηστων αιθουσών του ιατρικού προσωπικού της Πανεπιστημιακής Κλινικής για Χειρουργικές Παθήσεις
“St. Naum Ohridski” στα Σκόπια. «Η “USJE”, ως μια κοινωνικά υπεύθυνη εταιρεία, συμμετέχει διαρκώς και
υποστηρίζει διάφορα έργα δημοσίου συμφέροντος. Σε μια κατάσταση πανδημίας, το ιατρικό προσωπικό αξίζει
την πλήρη υποστήριξη όλων μας. Η εταιρεία μας θα συνεχίσει να είναι εποικοδομητικός εταίρος της κοινωνίας,
καθώς ειλικρινά πιστεύουμε ότι μπορούμε να συνεισφέρουμε και να βοηθήσουμε», τόνισε σε σχετική δήλωση
ο Εκτελεστικός Διευθυντής της “USJE”, κ. Boris Hrisafov. Πέραν της προαναφερθείσας δωρεάς, η
τσιμεντοβιομηχανία “USJE” δώρισε στο προσωπικό της εν λόγω Πανεπιστημιακής Κλινικής και εξοπλισμό
ιατρικής περίθαλψης.
-Πέντε καταστήματα εστίασης με προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας λόγω παραβίασης μέτρων κατά
του COVID
Οι επιθεωρητές έκλεισαν πέντε καταστήματα εστίασης επειδή δεν συμμορφώθηκαν με τα κυβερνητικά μέτρα
κατά του covid. Από την εισαγωγή των νέων μέτρων που απαγορεύουν σε ανεμβολίαστα άτομα να
επισκέπτονται καφετέριες και μπαρ, η Κρατική Επιθεώρηση Αγοράς (SMI) διενήργησε 6.000 επιθεωρήσεις και
οι επιθεωρητές του SMI εξέδωσαν προσωρινή απαγόρευση εργασίας σε τέσσερις εγκαταστάσεις στα Σκόπια
και μία στο Gostivar. Τα πρόστιμα για μη συμμόρφωση με τα μέτρα από την κυβέρνηση ανέρχονται σε 250
ευρώ για άτομα που θα βρεθούν χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού και έως 30.000 ευρώ για τις εγκαταστάσεις
εστίασης.
Η Προϊσταμένη
Παγώνα Λάρδα
Σύμβουλος ΟΕΥ Α’
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