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1. Επιχειρηματική δραστηριότητα
1.1 Ενέργεια και Ορυκτά
-Ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο, άνθρακας και πετρελαϊκά προϊόντα, Μάιος 2018 (προκατ. Στοιχεία)
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το Μάιο 2018, η συνολική κατανάλωση ανά
είδος ενεργειακών πρώτων υλών στη πΓΔΜ ήταν: 499.980 ΜWh της ηλεκτρικής ενέργειας, 4.114 εκατ. κκμ
(nm3) φυσικού αερίου, 230.337 τόνους άνθρακα και 79.726 τόνους πετρελαϊκών προϊόντων. Η ακαθάριστη
εθνική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συμμετείχε με 66,2% στην ακαθάριστη εθνική κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας, ενώ το 90,4% της συνολικής εθνικής κατανάλωσης άνθρακα χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας.
Ειδικώτερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της κρατικής στατιστικής υπηρεσίας, η ακαθάριστη παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας της πΓΔΜ μειώθηκε κατά 9,6% σε ετήσια βάση σε 330,755 MWh τον Μάιο τ.ε. Η καθαρή παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κατά 6,3% σε ετήσια βάση σε 316.174 MWh το Μάιο τ.ε. Οι υδροηλεκτρικοί
σταθμοί συνεισέφεραν το μεγαλύτερο μέρος της ακαθάριστης εγχώριας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
δημιουργώντας 205,971 MWh, αυξημένο κατά 173% σε σύγκριση με το Μάιο του 2017. Οι θερμοηλεκτρικοί
σταθμοί ακολουθούν με 111,837 MWh τον πέμπτο μήνα του έτους, 59% λιγότερο από τον αντίστοιχο μήνα του
2017. Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από αιολικά πάρκα μειώθηκε κατά 32% σε ετήσια βάση σε 5.684
MWh, ενώ η παραγωγή μονάδων βιοαερίου αυξήθηκε κατά 1,4% στα 4.331 MWh. Τα ηλιακά πάρκα
παρήγαγαν 2.546 MWh ηλεκτρικής ενέργειας, αυξημένα κατά 1,3% σε ετήσια βάση. Οι εισαγωγές ηλεκτρικής
ενέργειας της πΓΔΜ μειώθηκαν κατά 7,6% ετησίως σε 169,225 MWh το Μάιο τ.ε.. Η χώρα δεν εξήγαγε
ηλεκτρική ενέργεια το Μάιο τ.ε.. Τον ίδιο μήνα οι απώλειες λόγω διανομής αυξήθηκαν κατά 1,6% σε ετήσια
βάση σε 47,162 MWh.
(Επιστροφή στα Περιεχόμενα)

-Συνεργασία στον τομέα φυσικού αερίου μεταξύ Ελλάδος και πΓΔΜ
Εκπρόσωποι της εταιρίας αξιοποίησης των ενεργειακών πόρων της πΓΔΜ «MER Skopje» πραγματοποίησαν
τον Ιούλιο τ.ε. διήμερη επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του ΔΕΣΦΑ στο Σιδηρόκαστρο και τη Νέα Μεσημβρία
στην Ελλάδα. Ο ΔΕΣΦΑ ανακοίνωσε ότι οι ανώτεροι υπάλληλοι της ‘MER’ Σκόπια παρακολούθησαν
παρουσιάσεις από τους ομολόγους τους για τη λειτουργία και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων που
επισκέφτηκαν, τον προγραμματισμό και τη διαχείριση των έργων κατασκευής αγωγών φυσικού αερίου και τις
ελεγχόμενες υπηρεσίες του ΔΕΣΦΑ. Ο ΔΕΣΦΑ και η ‘MER’ Σκόπια βρίσκονται σε στενή συνεργασία από τον
Οκτώβριο του 2016, με στόχο τη διασύνδεση των δικτύων φυσικού αερίου των δύο χωρών.
(Επιστροφή στα Περιεχόμενα)

1.2 Κατασκευές, δομικά υλικά και Real Estate
-Μέση τιμή αγοράς ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας κατοικίας (στοιχεία 2017)
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, τα οποία δημοσιευτήκαν τον Μάρτιο
τ.ε., η μέση τιμή αγοράς κατοικίας ανά τετραγωνικό μέτρο, το 2017, ήταν 41.822 δηνάρια (€651), ήτοι 2,9%
χαμηλότερη από το 2016. Στα Σκόπια, η μέση τιμή ανά 1τ.μ. ήταν 43.710 δηνάρια (€711), ήτοι 14,0%
χαμηλότερα σε σχέση με το 2016, ενώ σε άλλες περιοχές ήταν 32.001 δηνάρια (€521), δηλαδή 2,2%
χαμηλότερα από το 2016. Όσον αφορά στη μέση τιμή ανά 1 τ.μ. το β’ εξάμηνο 2017, μειώθηκε κατά 6,2% σε
σύγκριση με το α’ εξάμηνο, ενώ στα Σκόπια ήταν χαμηλότερο κατά 4,8%. (Οι μέσες τιμές επιφάνειας κατοικίας
ενός τ.μ. που προαναφέρθηκαν είναι χωρίς ΦΠΑ).
(Επιστροφή στα Περιεχόμενα)

-Στατιστικά στοιχεία κατασκευαστικών έργων και ολοκληρωμένων οικιστικών μονάδων (στοιχεία 2017)
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το 2017, οι επιχειρηματικοί φορείς που
ασχολούνται με κατασκευαστικές δραστηριότητες ολοκλήρωσαν κατασκευαστικές εργασίες ύψους 28.891.889
χιλ. δηναρίων (€470 εκατ.). Από το ποσό αυτό, 10.579.144 χιλ. δηνάρια αφορούσαν ιδιωτικές κατασκευές.
Κατά το 2017 ολοκληρώθηκαν οι κατασκευές σε 2.191 κατασκευές και ολοκληρώθηκαν συνολικά 2.822
κατοικίες συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 178.758 τ.μ. εκ των οποίων οι 2.764 είναι ιδιωτικής ιδιοκτησίας. Η
μέση επιφάνεια δαπέδου των ολοκληρωμένων κατοικιών είναι 63,3 τ.μ.. Ανά περιφέρειες, οι περισσότερες
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κατασκευαστικές δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή των Σκοπίων, ακολουθούμενες από τη
Νοτιοδυτική και την Ανατολική περιοχή της χώρας κλπ.
(Επιστροφή στα Περιεχόμενα)

-Επιχειρηματικές τάσεις στον τομέα των κατασκευών, β’ τρίμηνο 2018
Οι διαχειριστές των επιχειρηματικών οντοτήτων κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο δείκτης εμπιστοσύνης στον
τομέα των κατασκευών κατά το β’ τρίμηνο 2018 είναι 0,2 εκατοστιαίες μονάδες υψηλότερος σε σύγκριση με το
δ’ τρίμηνο 2017 και 0,2 εκατοστιαίες μονάδες υψηλότερος σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2017. Οι
προσδοκίες για τις συνολικές παραγγελίες (συμβάσεις) είναι πιο ευνοϊκές σε σχέση με το προηγούμενο
τρίμηνο και ο αριθμός των εργαζομένων αναμένεται να αυξηθεί κατά τους επόμενους 3 μήνες. Η αξιολόγηση της
οικονομικής κατάστασης κατά το β’ τρίμηνο 2018 είναι πιο ευνοϊκή σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο
καθώς και το β’ τρίμηνο 2017. Η σημερινή κατάσταση με τις παραγγελίες (συμβάσεις) για κατασκευαστικά
έργα είναι λιγότερο ευνοϊκή, ενώ η οικονομική κατάσταση είναι περισσότερο συγκριτικά με το προηγούμενο
τρίμηνο. Οι τιμές πώλησης αναμένεται να μειωθούν κατά την επόμενη περίοδο, ενώ η ποσότητα και η ποιότητα
των μηχανημάτων και εξοπλισμού των επιχειρήσεων είναι πάνω από το κανονικό επίπεδο. Οι παράγοντες που
είχαν τη μεγαλύτερη επιρροή στον περιορισμό της βελτίωσης της τρέχουσας κατασκευαστικής δραστηριότητας
ήταν: αύξηση των υλικών δαπανών κατά 21,1%, ζήτηση με 20,6%, ανταγωνισμός στον ίδιο τομέα με 13,7% και
αύξηση των χρηματοοικονομικών δαπανών (επιτόκια) 11,8%.
(Επιστροφή στα Περιεχόμενα)

1.3 Τραπεζικός & Ασφαλιστικός Τομέας
-Νομισματικές εξελίξεις στη πΓΔΜ, Ιούνιος 2018
-Τον Ιούνιο 2018, σημειώθηκε μηνιαία αύξηση στο δείκτη ποσότητας ευρύτερου χρήματος (νομισματικό
άθροισμα M3) της τάξεως το 0,8%, κυρίως ως αποτέλεσμα της αύξησης των βραχυπρόθεσμων καταθέσεων
(συνεισφορά 83,7% στη μηνιαία αύξηση). Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του ευρύτερου χρήματος ήταν 10,1%, με
αύξηση όλων των συνιστωσών. Όσον αφορά στη συνεισφορά μεμονωμένων στοιχείων, η μεγαλύτερη ετήσια
αύξηση οφείλεται στην αύξηση ζήτησης καταθέσεων, ακολουθούμενη από βραχυπρόθεσμες καταθέσεις και
μακροπρόθεσμες καταθέσεις έως δύο έτη.
- Τον Ιούνιο τ.ε., οι συνολικές καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 0,8% σε μηνιαία βάση, κυρίως λόγω της αύξησης
των εταιρικών καταθέσεων (μερίδιο στην αύξηση κατά 72,4%). Σε ετήσια βάση, η ανοδική τάση αύξησης των
καταθέσεων, η οποία έφτασε το 9,9%, συνεχίστηκε τον Ιούνιο τ.ε.. Αυτό οφείλεται στην αύξηση των
καταθέσεων των δύο τομέων ήτοι επιχειρήσεων και νοικοκυριών, με μια πιο έντονη συμβολή των καταθέσεων
των νοικοκυριών.
-Τον Ιούνιο τ.ε., τα συνολικά δάνεια σημείωσαν μηνιαία άνοδο κατά 0,9% λόγω της ενισχυμένης
δανειοδότησης προς τους δύο τομείς, οι οποίοι έχουν σχεδόν ισοδύναμο μερίδιο στη μηνιαία αύξηση. Σε
ετήσια βάση, ο ρυθμός αύξησης των δανείων ήταν 6,2% και οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον ενισχυμένο
δανεισμό προς τον τομέα των νοικοκυριών (μερίδιο στην αύξηση κατά 74,2%).
-Καταθέσεις και δάνεια του εταιρικού τομέα, Ιούνιος 2018
-Το σύνολο των εταιρικών καταθέσεων παρουσίασε μηνιαία και ετήσια αύξηση 2,3% και 12,7% αντίστοιχα.
Η ανοδική μηνιαία μεταβολή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των βραχυπρόθεσμων καταθέσεων σε ξένο
νόμισμα (συμβολή στην αύξηση κατά 77,0%) και η ετήσια αύξηση οφείλεται στις αυξημένες καταθέσεις όψεως
και στις βραχυπρόθεσμες καταθέσεις σε ξένο νόμισμα, εν μέσω βραχυπρόθεσμης μείωσης καταθέσεων σε
δηνάρια.
-Τον Ιούνιο τ.ε., τα επιχειρηματικά δάνεια αυξήθηκαν κατά 0,8% σε μηνιαία βάση, με σχεδόν ίση συμβολή
στην αύξηση του δανεισμού σε δηνάρια και σε ξένο νόμισμα. Σε ετήσια βάση, η πιστωτική δραστηριότητα
αυξήθηκε κατά 2,9%, η οποία, εν μέσω μειωμένου δανεισμού σε ξένο νόμισμα, οφείλεται εξ ολοκλήρου στον
ενισχυμένο δανεισμό σε δηνάρια.
-Καταθέσεις και δάνεια των νοικοκυριών, Ιούνιος 2018
-Τον Ιούνιο τ.ε., οι συνολικές καταθέσεις των νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά 0,3% σε μηνιαία βάση, λόγω των
καταθέσεων σε ξένο νόμισμα, δεδομένης της ελαχίστης πτώσης των καταθέσεων δηναρίων. Αναλύοντας σε
ετήσια βάση, η αύξηση ήταν 7,9%, με σχεδόν το ίδιο μερίδιο τόσο των καταθέσεων δηναρίων, όσο και των
καταθέσεων σε ξένο νόμισμα.
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-Τον Ιούνιο τ.ε., τα συνολικά δάνεια των νοικοκυριών σημείωσαν μηνιαία και ετήσια αύξηση 1,0% και 9,7%
αντίστοιχα. Παρατηρώντας τη νομισματική διάρθρωση, ο ενισχυμένος δανεισμός των νοικοκυριών οφείλεται σε
μεγάλο βαθμό στην αύξηση των δανείων σε δηνάρια (68,6% και 62,4% αντίστοιχα).
- -Τον Ιούνιο τ.ε., αναλύοντας το σκοπό των δανείων που χορηγήθηκαν σε ιδιώτες, η πιο κοινή κατηγορία
καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων παρουσίασε μηνιαία αύξηση 1,3% και 1,2% αντίστοιχα, οι οποίες σε
ετήσια βάση είναι 11,1% και 14,9% αντίστοιχα.
Τα δάνεια αυτοκινήτων και οι υπεραναλήψεις σημείωσαν μηνιαία πτώση 2,0% και 0,5% αντίστοιχα, ενώ σε
ετήσια βάση αυξήθηκαν κατά 0,2% και 4,8% αντίστοιχα. Τον εν λόγω μήνα, ο δανεισμός μέσω πιστωτικών
καρτών παραμένει αμετάβλητος σε μηνιαία βάση, ενώ σε ετήσια βάση μειώθηκε κατά 0,8%. Τον Ιούνιο τ.ε.,
στα δάνεια που χορηγήθηκαν σε άλλη βάση σημειώθηκε μηνιαία αύξηση 0,6%, με ετήσια μείωση 0,8%.
(Επιστροφή στα Περιεχόμενα)

1.4 Αγροτικός τομέας και τομέας τροφίμων
-Δείκτες τιμών στη γεωργία, Ιούνιος 2018
Σύμφωνα με στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης τιμών στη γεωργία τον Ιούνιο 2018
αυξήθηκε κατά 8,0% στην ομάδα Εισροών, ενώ στην ομάδα Παραγωγής αυξήθηκε κατά 4,6% σε σύγκριση με
τον Ιούνιο του προηγούμενου έτους. Τον Ιούνιο 2018, σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2017, ο δείκτης τιμών για την
Εισροή 1 (αγαθά που καταναλώνονται σήμερα στη γεωργία) ήταν 108,5 και ο δείκτης τιμών για την Εισροή 2
(επένδυση στη γεωργία) ήταν 101,2. Στην ομάδα Παραγωγή τον Ιούνιο 2018, σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2017,
ο δείκτης τιμών της καλλιέργειας ήταν 104,1 και ο δείκτης τιμών της ζωικής παραγωγής ήταν 105,7.
(Επιστροφή στα Περιεχόμενα)

-Δείκτης τιμών εστίασης, Ιούνιος 2018
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης τιμών εστίασης τον Ιούνιο 2018, σε
σύγκριση με τον Μάιο 2018, παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο. Ο δείκτης τιμών εστίασης τον Ιούνιο 2018, σε
σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, αυξήθηκε κατά 1,6%. Ο αθροιστικός δείκτης τιμών
εστίασης για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2018, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου
έτους, αυξήθηκε κατά 1,6%, ενώ σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2017 αυξήθηκε κατά 1,0%.
(Επιστροφή στα Περιεχόμενα)

1.5 Βιομηχανικός Τομέας
-Η GSOL είναι ο νέος ιδιοκτήτης του υπό εκκαθάριση εργοστασίου παραγωγής σιδηρονικελίου «Feni»
Τερματίζεται η 9μηνη διαδικασία πτώχευσης του εργοστασίου παραγωγής σιδηρονικελίου “FENI”, με έδρα στο
Kavadarci, με την επιβεβαίωση από την δικαστή κα Valentina Gjorgjievska της απόφασης της 4ης Ιουλίου τ.ε.
της συνέλευσης των πιστωτών της εταιρείας «Feni». Το σχέδιο αναδιοργάνωσης, που υπέβαλαν οι εταιρείες
GSOL / Euronickel, περιλαμβάνει μεγάλες επενδύσεις για τα επόμενα χρόνια. Η αναδιάρθρωση αναμένεται να
αυξήσει την ικανότητα παραγωγής και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας με την επανεκκίνηση της
δεύτερης γραμμής παραγωγής, την επέκταση της αγοράς και η αύξηση των εξαγωγών. Επίσης, εκτιμάται ότι
σχέδιο αναδιοργάνωσης θα επηρεάσει ολόκληρη την περιοχή του Kavadarci, αλλά και τη οικονομία της χώρας
γενικότερα. Εκτός από την παροχή τακτικών αποδοχών για τους 800 εργαζομένους, η Feni συνεργάζεται με
περίπου 200 εταιρείες στην περιοχή, ενώ η δεξαμενή προμηθευτών της υπερβαίνει τους 1.000. Η εταιρεία
Διαχείρισης Κεφαλαίου ‘Global Special Opportunities Ltd (GSOL) έχοντας πληρώσει τα χρέη της Feni κατέστη ο
μεγαλύτερος πιστωτής της. Μετά την απόφαση της συνέλευσης των πιστωτών και του δικαστηρίου, η GSOL
είναι πλέον ο νέος ιδιοκτήτης της Feni. Η GSOL / Euronickel έχει επενδύσει, μέχρι σήμερα, περισσότερα από
€80 εκατ. στη Feni. Το εργοστάσιο είχε χρέη ύψους €67 εκατ. και περισσότερους από 250 πιστωτές.
Υπενθυμίζεται ότι το εργοστάσιο παραγωγής σιδηρονικελίου της ‘FENI’ είχε υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής
εκκαθάρισης τον Νοέμβριο του 2017 και λειτούργησε εκ νέου τον Φεβρουάριο τ.έ., χάρη στη διάθεση των
απαραίτητων κεφαλαίων από την εταιρεία GSOL, η οποία εκπροσωπείται από την ελβετική επενδυτική
εταιρεία ‘FOS’, με ιδρυτή και Δ/ντα Σύμβουλο τον κ. Μάρκο Καμχή. Σημειώνεται ότι η GSOL, η μητρική εταιρεία
της EuroNikel, είναι μια παγκοσμίως αναγνωρισμένη εταιρεία επενδύσεων με εγκαταστάσεις παραγωγής και
τεχνογνωσία στον τομέα των σιδηρομεταλλευμάτων. Η εταιρεία απασχολεί πάνω από 1.500 άτομα στις
εγκαταστάσεις της ορυχεία και μεταλλουργικές δραστηριότητες παγκοσμίως με εμπειρογνώμονες της GSOL
που συμμετέχουν τακτικά στην ομάδα της EuroNikel για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της FENI στη
πΓΔΜ.
(Επιστροφή στα Περιεχόμενα)
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-Νέα μονάδα της αμερικανικής εταιρείας ανταλλακτικών Dura Automotive Systems στην πΓΔΜ
Ο κατασκευαστής ανταλλακτικών αυτοκινήτων «Dura Automotive Systems» με έδρα τις ΗΠΑ δήλωσε ότι
σχεδιάζει το άνοιγμα νέου εργοστάσιου στα Σκόπια. Σύμφωνα με δήλωση που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα
της η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2019, σε μια έκταση
16.000 τ.μ. στην Ελεύθερη Ζώνη Εμπορίου των Σκοπίων. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας
κ. Tyrone Jordan δήλωσε ότι η εν λόγω επένδυση είναι απαραίτητη για να υποστηρίξει την ανάπτυξη της
εταιρείας στην Ευρώπη και ότι οι νέες εγκαταστάσεις θα έχουν υψηλό βαθμό κάθετης ολοκλήρωσης,
ενσωματώνοντας τεχνολογία αιχμής για την παραγωγή ελαφρών συστημάτων αλουμινίου με ελαστικά βαμμένα
τελειώματα και συστήματα οροφής για την υποστήριξη των αναγκών των ευρωπαίων κατασκευαστών
πρωτότυπου εξοπλισμού. Όταν στελεχωθεί πλήρως, η νέα μονάδα παραγωγής θα απασχολεί περίπου 500
εργαζομένους. Η πΓΔΜ θα είναι η 37η μονάδα της Dura Automotive Systems και η 16η στην Ευρώπη, μιας
αγοράς που αντιπροσωπεύει το ήμισυ των συνολικών εσόδων της εταιρείας. Η Dura Automotive Systems
ιδρύθηκε το 1914, επενδύει σε ελαφρύτερα όχημα, στο σχεδιασμό, την αυτοματοποίηση, την προηγμένη
ασφάλεια και κινητικότητα. Απασχολεί περισσότερους από 9.400 ανθρώπους σε 14 χώρες και προμηθεύει
ολοκληρωμένα συστήματα και ανταλλακτικά σε αυτοκινητοβιομηχανίες στην Αμερική, την Ασία και την
Ευρώπη.
(Επιστροφή στα Περιεχόμενα)

-Νέο εργοστάσιο της τουρκικής εταιρείας MURAT TICARET στα Σκόπια
Στην έναρξη της κατασκευής εργοστασίου της τουρκικής εταιρείας «Murat Ticaret», θα παραβρεθούν οι κ.κ. ΠΘ
κ. Zoran Zaev, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης για τις οικονομικές υποθέσεις Koco Angjusev, ο Υπουργός
Οικονομίας Kreshnik Bekteshi, ο Υπουργός Οικονομικών Dragan Tevdovski, ο Διευθυντής της Ελεύθερης
Ζώνης (FEZ), Aleksandar Mladenovski και ο εκτελεστικός της Murat Ticaret, Eyup Gulsoy. Η εταιρεία «Murat
Ticaret» εξυπηρετεί την αυτοκινητοβιομηχανία από το 1969. Κατασκευάζει ηλεκτρικές καλωδιώσεις
παγκόσμιας κλάσης, καλώδια μπαταρίας για αυτοκίνητα. Προμηθεύει κατασκευαστές πρωτότυπου εξοπλισμού
(OEM) και παρέχει υπηρεσίες κατασκευής προστιθέμενης αξίας, συμπεριλαμβανομένων σχεδιασμού και
μηχανικής.
(Επιστροφή στα Περιεχόμενα)

-Ποσοστώσεις της ΕΕ στις εισαγωγές χάλυβα επηρεάζουν παραγωγικές εταιρείες χάλυβα στην πΓΔΜ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εισήγαγε ποσοστώσεις στις εισαγωγές χάλυβα και τα προστατευτικά μέτρα μπορούν να
παραμείνουν σε ισχύ για διάστημα έως και 200 ημερών, ως απάντηση στους εισαγωγικούς δασμούς που
επέβαλαν οι ΗΠΑ και εξ αιτίας της ανησυχίας εκτροπής εμπορίου των προϊόντων χάλυβα προς την ευρωπαϊκή
αγορά. Ο δασμός κατά την εισαγωγή 25% θα εφαρμοστεί όταν η εξαγωγή υπερβαίνει την καθορισμένη
ποσόστωση, δηλαδή τη μέση εισαγωγή των τριών τελευταίων ετών. Τα μέτρα αυτά αναμένεται να επηρεάσουν
τις περισσότερες από τις έξι μεγάλες εταιρείες του κλάδου στη πΓΔΜ, μεταξύ των οποίων και η ελληνικών
συμφερόντων εταιρεία Dojran Steel, του ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ (Dojran Steel, Makstil, Mittal Steel, FZC 11 Oktomvri,
IGM και Metal Promet). Πριν από δύο εβδομάδες, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης για ευρωπαϊκά θέματα κ.
Bujar Osmani είχε διαβεβαιώσει τους παραγωγούς στην πΓΔΜ ότι είχε λάβει εγγυήσεις από την Ευρωπαία
Επίτροπο Εμπορίου κα Cecilia Malmstrom ότι δεν θα υπάρξει αποκλεισμός και ότι η οικονομία της πΓΔΜ δεν
θα επηρεαστεί από τον συνεχιζόμενο παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο. Οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων της πΓΔΜ
αναφέρουν ότι πρόκειται να αποδείξουν στις ευρωπαϊκές αρχές ότι ο χάλυβας της πΓΔΜ δεν αποτελεί απειλή
για την παραγωγή τους και ότι η εξαγωγή στην ΕΕ είναι σημαντική για τη οικονομία της χώρας. Η χαλυβουργία
αντιπροσωπεύει το 15% των συνολικών εξαγωγών της πΓΔΜ και συνεισφέρει 5% στο ΑΕΠ. Σύμφωνα με τους
εκπρόσωποι του κλάδου των κατασκευών δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις που θα μπορούσαν να
υποκαταστήσουν τις εξαγωγές στην ευρωπαϊκή αγορά και εκφράζουν την ανησυχία ότι αν δεν αλλάξει κάτι, το
πλήγμα στη χαλυβουργία της πΓΔΜ θα γίνει αισθητό και στους άλλους τομείς της οικονομίας της πΓΔΜ.
(Επιστροφή στα Περιεχόμενα)

1.6 Τομέας Υγείας & Περιβάλλοντος
-Καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής και γεωργική ανάπτυξη με χρηματοδότηση του ΟΗΕ
Με χρήματα από τα ταμεία του ΟΗΕ, η πΓΔΜ θα καταπολεμήσει την κλιματική αλλαγή. Για το σκοπό αυτό,
μέσω τριετούς προγράμματος, έχουν εξασφαλισθεί 256.000 ευρώ. Επίσης, ένα δεύτερο έργο βρίσκεται υπό
διαπραγμάτευση για τη γεωργική ανάπτυξη, αξίας περίπου 850.000 ευρώ. Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, η
πΓΔΜ έχει τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις να αναπτύξει μια ανταγωνιστική γεωργική παραγωγή, αλλά
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αυτό δεν επαρκεί για να αυξήσει τις συγκομιδές της και να παράγει προϊόντα καλύτερης ποιότητας. Η γεωργία
και η παραγωγή τροφίμων διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην οικονομία της πΓΔΜ, διότι συμβάλλουν με
16% στο ΑΕΠ, ενώ το ένα τρίτο των εργαζομένων στη χώρα εργάζονται για αυτόν τον τομέα. Στόχος του εν
λόγω προγράμματος είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων, να εξασφαλιστεί καλύτερη
ποιότητα τροφίμων και να μειωθεί ο κίνδυνος γεωργικών καταστροφών με την προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή. Τα τελευταία χρόνια, η κλιματική αλλαγή έχει γίνει ένα σοβαρό πρόβλημα παγκοσμίως και η πΓΔΜ δεν
αποτελεί εξαίρεση. Οι καλλιέργειες έχουν μέχρι στιγμής υποστεί σοβαρές ζημίες επανειλημμένα, ιδίως στις
περιφέρειες Vardar και Pelagonija και στη νοτιοανατολική χώρα.
(Επιστροφή στα Περιεχόμενα)

-Σχέδιο 5ετούς στρατηγικής (2018-2023) από την EBRD για την πΓΔΜ
Προς το τέλος του τρέχοντος έτους, προβλέπεται η έγκριση της νέας στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) για την πΓΔΜ για την περίοδο 2018-2023. Η στρατηγική συζητήθηκε
από μια ομάδα της EBRD υπό την ηγεσία της κ. Anca Ioana Ionescu, Επικεφαλής του Γραφείου της EBRD στη
πΓΔΜ, και της Υφυπουργού στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Χωροταξίας κα. Ana Petrovska. Παρουσιάστηκε
το νέο σχέδιο στρατηγικής για την πΓΔΜ 2018-2023 και επισημάνθηκαν οι βασικές προτεραιότητες της
συνάντησης με στόχο τον συντονισμό με τις δραστηριότητες που σχεδιάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Χωροταξίας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους στόχους αυτής της στρατηγικής είναι η διασφάλιση
καλύτερης περιβαλλοντικής υποδομής (ύδατος και αποβλήτων) σε τοπικό και δημοτικό επίπεδο, συμφωνήθηκε
κατά τη συνάντηση ότι το Υπουργείο θα πρέπει να παράσχει τις παρατηρήσεις του σχετικά με το έγγραφο
μέχρι τα μέσα Αυγούστου τ.ε.. Η στρατηγική αναμένεται να εγκριθεί τον Δεκέμβριο τ.ε., με την οποία θα
ξεκινήσει ένας νέος κύκλος οικονομικής στήριξης για την πΓΔΜ, σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
(Επιστροφή στα Περιεχόμενα)

1.7 Τομέας Τουρισμού
-Έρευνα: Αναξιοποίητες προοπτικές του αγροτουρισμού στην πΓΔΜ
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Αγροτικού Συνασπισμού της πΓΔΜ (Rural Coalition), μόνο το 5% των
εθνικών και τοπικών ταξιδιωτικών πρακτόρων προωθούν τον αγροτουρισμό και προσφέρουν επισκέψεις και
καταλύματα σε αγροτικές περιοχές στη πΓΔΜ. Οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων προσπαθούν από μόνοι
τους να προσελκύσουν τουρίστες, καθώς δεν υπάρχει οργανωμένη προσφορά. Πάνω από το 96% των
ιδιοκτητών χώρων διαμονής στις αγροτικές περιοχές δεν έχουν ενημερωθεί για την Εθνική Τουριστική
Στρατηγική, μολονότι αυτή σχεδιάστηκε για την περίοδο 2012-2017 και έχει ήδη λήξει, σύμφωνα με τα
αποτελέσματα της έρευνας. Στις τελευταίες αναλύσεις στην Ευρώπη, ο αγροτικός τουρισμός δημιουργεί άμεσα
ή έμμεσα περισσότερες από 900.000 θέσεις εργασίας, ενώ στη πΓΔΜ μόλις ένα άτομο ανά κατάλυμα
απασχολείται με πλήρες ωράριο και αμειβόμενες εισφορές. Λόγω της έλλειψης ενημέρωσης, οι ιδιοκτήτες των
υποδομών αγροτικού τουρισμού δεν αξιοποίησαν τη χρηματοδότηση από το κράτος, οπότε τα προβλεπόμενα
για το σκοπό αυτό 5 εκατ. δηνάρια δεν χρησιμοποιήθηκαν κατά τα τελευταία τρία χρόνια, σύμφωνα με την κα
Liljana Jonoski από τον Αγροτικό Συνασπισμό. Μερικοί από τους λόγους για τους οποίους ο αγροτικός
τουρισμός αποτελεί ένα αναξιοποίητο και μη ανεπτυγμένο στρατηγικό κλάδο, σύμφωνα με τους εκπροσώπους
του κλάδου, είναι η έλλειψη υποδομών, η ανεπαρκής συνεργασία με τους Δήμους, η έλλειψη συντονισμένης
πρόσβασης σε τοπικό και κρατικό επίπεδο και οι καθυστερήσεις στην τήρηση των ελάχιστων προδιαγραφών.
Παρά την συνεργασία με τα αρμόδια όργανα, ειδικά με την Υπηρεσία Απασχόλησης, οι ιδιοκτήτες υποδομών
αγροτικού τουρισμού αντιμετωπίζουν έλλειψη εργαζομένων και εργαζομένων επαρκώς εκπαιδευμένων. Η
έρευνα του Αγροτικού Συνασπισμού, η οποία διεξήχθη από την 1η Φεβρουαρίου έως τις 31η Ιουλίου 2018 σε
οκτώ περιοχές, συμπεριλαμβανομένων 120 καταλυμάτων, έδειξε ότι τα πλεονεκτήματα για την προσέλκυση
ξένων τουριστών στις αγροτικές περιοχές είναι η παρθένα φύση και οι φθηνές υπηρεσίες. Από την άλλη
πλευρά, αυτό που αποθαρρύνει τους ξένους τουρίστες είναι η ανεπαρκή ασφάλεια, το υψηλό επίπεδο
διαφθοράς και η αστάθεια στις χρεώσεις τιμών.
(Επιστροφή στα Περιεχόμενα)

1.8 Τομέας Τεχνολογιών Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
-Στατιστικά στοιχεία για τις τηλεπικοινωνίες στην πΓΔΜ (δ’ τριμ 2017)
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ρυθμιστικής αρχής τηλεπικοινωνιών (AEK), στα τέλη του δ’ τριμήνου
2017 υπήρχαν 2 εκατ. ενεργοί χρήστες κινητής τηλεφωνίας στη πΓΔΜ, σημειώνοντας μείωση 5,36% σε
τριμηνιαία βάση και 2,07% σε ετήσια βάση. Η διείσδυση ανήλθε στο 96,83% του πληθυσμού, αυξημένη κατά
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2,18% από έτος σε έτος. Από το σύνολο, 978.241 ήταν καταναλωτές πελάτες-προπληρωμένων υπηρεσιών (6.41%), 773.374 ήταν καταναλωτές πελάτες-συμβολαίου (+5.05%) και 256.393 επιχειρήσεις πελάτεςσυμβολαίου (-4.72%). Η εταιρεία One.Vip είχε μερίδιο αγοράς 49,21%, η τοπική Telekom έλαβε 47,94% και η
Lycamobile είχε το υπόλοιπο 2,85%.
Ο αριθμός των γραμμών σταθερής τηλεφωνίας μειώθηκε κατά 0,50% σε ετήσια βάση, αλλά αυξήθηκε κατά
1,46% σε τριμηνιαία βάση σε 366.529, που ισοδυναμεί με ποσοστό διείσδυσης 17,67% (-0,62%). Η τοπική
Telekom ήταν ηγέτης της αγοράς με μερίδιο 57,54% (-1,32%), ακολουθούμενη από την One.Vip με 31,16%
(+1,73%), Robi με 6,89 (-0,05%), Neotel με 3,18% (-0,25%), Infel Net Plus με 1,18% (-0,06%) και Kable Kall με
0,05%.
Ο αριθμός των σταθερών ευρυζωνικών συνδέσεων στο διαδίκτυο ανήλθε σε 396.295, αυξημένος κατά
3,87% σε ετήσια βάση. Η τοπική Telekom ήταν ηγέτης της αγοράς σε αυτόν τον τομέα με 40,38%,
ακολουθούμενη από One.Vip με 29,09% και Robi με16,69%. Ο αριθμός των συνδρομητών ευρυζωνικών
συνδέσεων μέσω των δικτύων κινητής τηλεφωνίας (2G / 3G / 4G) ανήλθε σε 1,26 εκατ., Σημειώνοντας αύξηση
6,48% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το One.Vip είχε 50,86% συνδρομητές, ενώ η τοπική Telekom με
47,28% και η Lycamobile με 1,86%.
Ο αριθμός των συνδρομητών συνδρομητικής τηλεόρασης αυξήθηκε κατά 0,48% σε ετήσια βάση σε 394.376.
Από το σύνολο, η καλωδιακή τηλεόραση είχε 214.086 συνδρομητές (-2,28%), η IPTV είχε 118,432 (+ 8,83%), η
DVB-T είχε 41.506 (-8,54%) και η δορυφορική τηλεόραση/DTH είχε 20.352 (+ 4,52%) συνδρομητές. Στον τομέα
της συνδρομητικής τηλεόρασης, η One.Vip ήταν ηγέτης με 31,04%, ακολουθούμενη από την τοπική Telekom με
29,79% και τον Robi με 21,98%.
Η φορητότητα των αριθμών κινητής τηλεφωνίας ανήλθε σε 230.695 αριθμούς, από 199.712 ένα χρόνο
νωρίτερα, ενώ οι συνολικές μεταφερθείσες αριθμοί στο σταθερό δίκτυο έφτασαν τις 176.474, έναντι 171.481 το
ίδιο τρίμηνο το 2016.
(Επιστροφή στα Περιεχόμενα)

1.9 Άλλες ειδήσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος
-Η άτυπη οικονομία και ο αθέμιτος ανταγωνισμός προβληματίζει τον επιχειρηματικό κόσμο στην πΓΔΜ
Ο επιχειρηματικός κόσμος διαμαρτύρεται για τον αθέμιτο ανταγωνισμό που δημιουργεί η άτυπη οικονομία
στην πΓΔΜ. Το φαινόμενο της μαζικής φοροδιαφυγής και η άτυπη λειτουργία της αγοράς, παράλληλα με την
έλλειψη του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων,
δημιουργούν πρόβλημα στις εγγεγραμμένες και νόμιμα λειτουργούσες εταιρείες. Η μείωση των προστίμων και
η καταπολέμηση του αθέμιτου ανταγωνισμού ήταν μερικές από τις κυριότερες υποσχέσεις της Κυβέρνησης
κατά την προεκλογική περίοδο. Το Γραφείο Δημόσιων Εισοδημάτων αναφέρει ότι οι επιθεωρητές
πραγματοποιούν τακτικά επιτόπιες επιθεωρήσεις σε ολόκληρη την επικράτεια της χώρας. Ωστόσο, παρά τα
πρόστιμα, πολλές επιχειρήσεις δεν είναι πειθαρχημένες στο φορολογικό καθεστώς και κατ’ επανάληψη
διαπράττουν τις ίδιες παραβιάσεις. Οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων ισχυρίζονται ότι η γκρίζα οικονομία και ο
αθέμιτος ανταγωνισμός έχουν κερδίσει έδαφος τα τελευταία χρόνια. Εκτιμάται ότι η βιομηχανία της
πληροφορικής υπέστη ζημιά 6 εκατ. ευρώ ετησίως. Η κατάσταση είναι επίσης ανησυχητική στον
κατασκευαστικό τομέα, καθώς και στον τομέα της βιομηχανίας όπου δεν αναφέρονται ολόκληρες
εγκαταστάσεις παραγωγής. Επιχειρηματικοί κύκλοι ισχυρίζονται ότι αν δεν αλλάξει η κατάσταση, σύντομα θα
μετακινηθούν στη γκρίζα ζώνη και άλλες επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα, προκειμένου να επιβιώσουν. Ο
επιχειρηματικός τομέας θέλει άμεσα μέτρα καταπολέμησης της γκρίζας οικονομίας της χώρας, η οποία
σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι 40%, ενώ στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης δεν υπερβαίνει το 15%.
(Επιστροφή στα Περιεχόμενα)

-Μνημόνιο Συνεργασίας Εμπορικού Επιμελητηρίου και του Γραφείου Δημοσίων Εσόδων της πΓΔΜ για
την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής της άτυπης οικονομίας
Σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στις 11.7.2018 ανακοινώθηκε το νέο Μνημόνιο Συνεργασίας που
υπέγραψε το εδώ Εμπορικού Επιμελητηρίου με το Γραφείο Δημοσίων Εσόδων (PRO) της πΓΔΜ, για την
αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής της άτυπης οικονομίας. Όπως ανέφερε η Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κα
Daniela Arsovska, οι απώλειες για τον εθνικό προϋπολογισμό που προκύπτουν από παράνομες επιχειρήσεις
είναι τεράστιες και τόνισε ότι τα προβλήματα είναι ιδιαίτερα εμφανή στους τομείς των κατασκευών και
ορισμένων κλάδων της βιομηχανίας, όπως η πληροφορική. Για την αντιμετώπιση του φαινομένου απαιτούνται
συντονισμένες προσπάθειες του οικονομικού τομέα, του PRO και των πολιτών, με στόχο όχι την τιμωρία των
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επιχειρήσεων, αλλά τη λειτουργία τους στο πλαίσιο ενός υγιούς ανταγωνισμού. Από την άλλη πλευρά η
Δ/ντρια του PRO κα Sanja Lukarevska, ανέφερε ότι πρέπει να γίνουν νομοθετικές αλλαγές ως προς κριτήρια τα
οποία καθορίζουν το ύψος των προστίμων που επιβάλλονται σε μια εταιρεία, σημειώνοντας ότι ορισμένα
πρόστιμα ήταν δυσανάλογα μεγάλα ή μικρά. Επίσης, δήλωσε ότι οι επιθεωρητές του PRO συνεχίζουν να
αντιμετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις στον τομέα αυτό, πράγμα που υποδηλώνει την ανάγκη ευαισθητοποίησης
του κοινού για το πρόβλημα της φοροδιαφυγής. Σύμφωνα με έκθεση της ΕΕ, η άτυπη οικονομία
αντιπροσωπεύει το 20 με 40% της συνολικής παραγωγής στην πΓΔΜ, γεγονός που αποτελεί σοβαρό
πρόβλημα για τις εγγεγραμμένες εταιρείες και αποθαρρύνει τους επενδυτές. Το μέσο μέγεθος της σκιώδους
οικονομίας της Ευρώπης κυμαίνεται μεταξύ 12% και 15%.
(Επιστροφή στα Περιεχόμενα)

-Μέσος μηνιαίος ακαθάριστος μισθός που καταβάλλεται ανά εργαζόμενο, Μάιος 2018
Σύμφωνα με στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης του μέσου μηνιαίου ακαθάριστου μισθού
που καταβλήθηκε ανά εργαζόμενο τον Μάιο 2018, σε σύγκριση με τον Μάιο 2017, ήταν 107,0. Η αύξηση αυτή
οφείλεται στην αύξηση του μέσου μηνιαίου ακαθάριστου μισθού που καταβάλλεται ανά εργαζόμενο στους
κλάδους: Δραστηριότητες διαμονής και εστίασης (21,3%), Χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές
δραστηριότητες (17,4%) και Πληροφορική και επικοινωνία (15,7%). Αύξηση του μέσου μηνιαίου ακαθάριστου
μισθού που καταβλήθηκε ανά εργαζόμενο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα καταγράφηκε στους κλάδους:
Χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (19,0%), Δραστηριότητες υπηρεσιών διαμονής και
εστίασης (12,1%) και Κατασκευές (3,4%). Ο μέσος μηνιαίος ακαθάριστος μισθός που καταβλήθηκε ανά
εργαζόμενο τον Μάιο 2018 ήταν 35.983 δηνάρια.
(Επιστροφή στα Περιεχόμενα)

-Μέσος μηνιαίος καθαρός μισθός που καταβλήθηκε ανά εργαζόμενο, Μάιος 2018
Σύμφωνα με στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης του μέσου μηνιαίου καθαρού μισθού που
καταβλήθηκε ανά εργαζόμενο τον Μάιο 2018, σε σύγκριση με τον Μάιο 2017, ήταν 107,1. Η αύξηση αυτή
οφείλεται στην αύξηση του μέσου μηνιαίου καθαρού μισθού που καταβάλλεται ανά εργαζόμενο στους κλάδους:
Δραστηριότητες στέγασης και παροχής υπηρεσιών εστίασης (23,1%), Χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές
δραστηριότητες (17,4%) και Πληροφορική και επικοινωνία (15,3%). Αύξηση του μέσου μηνιαίου καθαρού
μισθού ανά εργαζόμενο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα καταγράφηκε στους κλάδους:
Χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (19,2%), Δραστηριότητες στέγασης και επισιτιστικής
βοήθειας (13,9%) και Βιομηχανία (3,1%). Ο μέσος μηνιαίος καθαρός μισθός που καταβλήθηκε ανά εργαζόμενο
το Μάιο 2018 ήταν 24.509 δηνάρια.
(Επιστροφή στα Περιεχόμενα)

2. Οικονομικές ειδήσεις
Αξιολόγηση ΒΒ με θετικές προοπτικές από τον FITCH για την πΓΔΜ
Ο διεθνής οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, «Fitch» επιβεβαίωσε τη βαθμολογία της πΓΔΜ
ως "BB" με θετικές προοπτικές. Η επιβεβαίωση είναι αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης συνοχής των
μακροοικονομικών και χρηματοοικονομικών πολιτικών, οι οποίες υποστηρίζουν τη σταθερή συναλλαγματική
ισοτιμία. Οι θετικές προοπτικές αντικατοπτρίζουν τη βελτιωμένη πολιτική σταθερότητα που οδήγησε σε
μεγαλύτερη οικονομική εμπιστοσύνη, επαναπροσανατολισμό των πολιτικών προς την ένταξη στην ΕΕ και
καλύτερες διεθνείς σχέσεις. Στην έκθεσή του, ο «Fitch» σημειώνει ότι η Κυβέρνηση πέτυχε αξιόπιστη πρόοδο
στην εφαρμογή των επειγουσών πρωτοβουλιών που αποτελούν μέρος του σχεδίου μεταρρύθμισης 3-6-9,
καθώς και όσον αφορά στη διαφάνεια και στην ανεξαρτησία των δημόσιων θεσμών. Η βελτίωση της
δημοσιονομικής διαφάνειας και τα μέτρα που λαμβάνονται για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος
για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις τονίζονται ιδιαίτερα. Η πρόοδος που σημειώθηκε όσον αφορά στο
ονοματολογικό ζήτημα, η απόφαση του Συμβουλίου της ΕΕ να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις ένταξης τον Ιούνιο
του 2019 και η επίσημη πρόσκληση συμμετοχής στο ΝΑΤΟ σημειώνονται επίσης. Η έκθεση, ωστόσο,
προσθέτει ότι τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος θα μπορούσαν να προκαλέσουν πολιτική αβεβαιότητα.
Ο «Fitch» αναφέρει ότι ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ κατά 2,7% φέτος θα επιταχυνθεί τα επόμενα δύο χρόνια και
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------Γραφείο ΟΕΥ - Σκοπίων
Ενημερωτικό Δελτίο No 22 (Ιουλίου 2018- β΄ έκδοση )
Σελίδα 10 από 14

ότι τα δημόσια οικονομικά θα ευθυγραμμιστούν με εκείνα άλλων παρόμοιων χωρών. Προβλέπει, επίσης, ότι το
έλλειμμα το 2018 θα είναι 2,6% του ΑΕΠ και το εθνικό χρέος θα είναι 42,3% του ΑΕΠ.
(Επιστροφή στα Περιεχόμενα)

-Διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών
Η πΓΔΜ σημείωσε έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών ύψους 157,9 εκατ. ευρώ (184 εκατ. δολάρια) το α’
τρίμηνο του 2018, σε σύγκριση με έλλειμμα 145,2 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2017, σύμφωνα με τα
στοιχεία που δημοσίευσε η Κεντρική Τράπεζα (NBRM). Το κενό του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών
διευρύνθηκε κυρίως λόγω του αυξημένου εμπορικού ελλείμματος.
(Επιστροφή στα Περιεχόμενα)

-Αύξηση του δείκτη εμπιστοσύνης στον τομέα των επιχειρήσεων (Ιούνιος 2018)
Ο δείκτης επιχειρηματικής εμπιστοσύνης στον κατασκευαστικό τομέα της πΓΔΜ αυξήθηκε κατά 2,4
ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση τον Ιούνιο τ.ε., σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της
χώρας. Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης επιχειρηματικής εμπιστοσύνης στον τομέα της μεταποίησης αυξήθηκε κατά
0,3 ποσοστιαίες μονάδες τον Ιούνιο τ.ε., σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας έρευνας που διεξήχθη μεταξύ
τοπικών διευθυντικών στελεχών. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι η κατάσταση ως προς τον
τρέχοντα όγκο παραγγελιών τον Ιούνιο του 2018 είναι πιο ευνοϊκή σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, οι
προσδοκίες για τον όγκο παραγωγής για τους επόμενους τρεις μήνες είναι επίσης πιο ευνοϊκές και το απόθεμα
των τελικών προϊόντων έχει αυξηθεί σε σύγκριση με το Μάιο του 2018. Οι διευθυντές αναμένουν ότι ο αριθμός
των εργαζομένων στον τομέα της μεταποίησης θα αυξηθεί τους επόμενους μήνες. Από την άλλη πλευρά, οι
παράγοντες που επηρεάζουν δυσμενώς την παραγωγή είναι κυρίως, σύμφωνα με τα διευθυντικά στελέχη των
επιχειρήσεων, η έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού (22,7%), η ανεπαρκής εγχώρια ζήτηση (18,7%),
η ανεπαρκής ζήτηση από το εξωτερικό (17,5%), και η αβεβαιότητα του οικονομικού περιβάλλοντος με (10,4%).
(Επιστροφή στα Περιεχόμενα)

-Κρατική ενίσχυση των επιχειρήσεων για την αύξηση του κατώτατου μισθού
Με πρόσφατη τροποποίηση του νόμου περί κατώτατου μισθού που ψηφίσθηκε τον Ιουλίου τ.ε. από το εδώ
Κοινοβούλιο εισάγεται νέο μέτρο αναμένεται που αναμένεται ότι θα επηρεάσει 50.000 εργαζόμενους και 15.000
εργοδότες. Οι επιχειρήσεις οι οποίες θα αυξήσουν τον κατώτατο μισθό των εργαζομένων τους θα λάβουν
κρατική ενίσχυση, που θα ανέρχεται έως και 1.200 δηνάρια (€19,5) ανά μισθό. Η οικονομική στήριξη ανά
εργαζόμενο ανέρχεται στο 30% της διαφοράς μεταξύ του ακαθάριστου μισθού του εργαζομένου τον τρέχοντα
μήνα και του μέσου ακαθάριστου μισθού του μισθωτού που καταβλήθηκε τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο και τον
Δεκέμβριο του περασμένου έτους. Τα κονδύλια για την καταβολή της χρηματοδοτικής στήριξης, τα οποία θα
καλύψουν την περίοδο από τον Ιούλιο έως τον Δεκέμβριο του επόμενου έτους, παρέχονται από τον
προϋπολογισμό της πΓΔΜ. Σύμφωνα με το εδώ Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής, η οικονομική
στήριξη θα ενθαρρύνει τη σπειροειδή αύξηση των μισθών στους τομείς εντάσεως εργασίας και θα επηρεάσει
θετικά, τόσο την αύξηση της παραγωγικότητας των εταιριών, όσο και την αύξηση του βιοτικού επιπέδου των
εργαζομένων. Εξάλλου, το μέτρο ανταποκρίνεται και σε αίτημα των εργοδοτών, οι οποίοι έψαχναν τρόπο
αντιμετώπισης του προβλήματος των πιο παραγωγικών υπαλλήλων που παραιτούνται ή χάνουν το κίνητρο
απασχόλησης εξ’ αιτίας των χαμηλών μισθών.
(Επιστροφή στα Περιεχόμενα)

3. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
-Αντίμετρα της πΓΔΜ για την απόφαση του Κοσσόβου να αυξήσει 30% τους δασμούς στα φρούτα και
λαχανικά
Το εδώ Υπουργείο Γεωργίας ενημέρωσε, στις 20 Ιουλίου τ.ε, ότι η πΓΔΜ προτίθεται να επιβάλει αντίμετρα αν
το Κοσσυφοπέδιο δεν αποσύρει την απόφασή του να αυξήσει, κατά 30%, τους τελωνειακούς δασμούς για τις
εισαγωγές φρούτων και λαχανικών από τη πΓΔΜ. Ο Σκοπιανός Υπουργός Γεωργίας, κ. Ljupco Nikolovski
δήλωσε ότι βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους ομολόγους του στην περιοχή. Το εδώ Υπουργείο ενημέρωσε,
επίσης, την CEFTA, την ΕΕ, καθώς και την Κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου σχετικά με τον επείγοντα
χαρακτήρα του προβλήματος. Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν οι εδώ τελωνειακές αρχές στα
τοπικά μέσα ενημέρωσης, μόνο τρία φορτηγά με λαχανικά πέρασαν σήμερα τα σύνορα με το Κοσσυφοπέδιο.
Επισημαίνεται ότι ο όγκος εμπορίου μεταξύ πΓΔΜ - Κοσσόβου κυμαίνεται την τελευταία τριετία μεταξύ 200-232
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εκατ. ευρώ, ετησίως, και αποτελεί το 2% των συνολικών εμπορικών συναλλαγών της πΓΔΜ. Στο Κόσσοβο
κατευθύνεται το 4% των ετήσιων συνολικών εξαγωγών της πΓΔΜ, με τα αγροτικά προϊόντα να καταλαμβάνουν
σημαντικό μερίδιο. Ειδικότερα, από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο 2018, οι εξαγωγές οπωροκηπευτικών της
πΓΔΜ στο Κοσσυφοπέδιο ήταν πάνω από 2 δισ ευρώ, ενώ η πΓΔΜ δεν εισάγει γεωργικά προϊόντα από το
Κοσσυφοπέδιο.
(Επιστροφή στα Περιεχόμενα)

-Αντιδράσεις των χωρών CEFTA στους εμπορικούς φραγμούς με την επιβολή τελωνειακών δασμών
στις εισαγωγές φρούτων και λαχανικών από το Κόσσοβο
Την Τρίτη 24 Ιουλίου τ.ε., η κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου αποφάσισε να άρει, εν μέρει, την αύξηση δασμών
στις εισαγωγές φρούτων και λαχανικών. Ωστόσο, το μέτρο εξακολουθεί να επηρεάζει αρκετά προϊόντα, όπως
ντομάτες, πιπεριές, μήλα, αχλάδια, δαμάσκηνα, σταφύλια και σμέουρα. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις στον
εδώ τύπο, οι Υπουργοί Γεωργίας, Εμπορίου και Οικονομίας της πΓΔΜ, της Σερβίας και της ΒοσνίαςΕρζεγοβίνης και ένας εκπρόσωπος του Μαυροβουνίου, συναντήθηκαν στις 26 Ιουλίου τ.ε., στο Βελιγράδι όπου
αποφάσισαν ότι κάθε χώρα θα μπορούσε να εισαγάγει αντίμετρα, εκτός εάν το Κοσσυφοπέδιο, το
συντομότερο δυνατό, άρει και τους εναπομείναντες εμπορικούς φραγμούς.
Οι Υπουργοί κατέληξαν σε απόφαση σχετικά με τη σύσταση ενός λειτουργικού οργάνου με αποστολή την
πρόληψη και επίλυση μελλοντικών εμπορικών εμποδίων στην περιοχή. Ταυτόχρονα, υποσχέθηκαν να
αποτρέψουν έναν δασμολογικό πόλεμο στην περιοχή δηλώνοντας ότι μια τέτοια επιλογή θα ήταν εις βάρος
όλων των χωρών. Επιπλέον, οι Υπουργοί συμφωνήσαν ότι ο Οργανισμός CEFTA θα πρέπει να επικεντρωθεί
στην ταχεία και αποτελεσματική επίλυση των πιθανών προβλημάτων και στην πρόληψη νέων τελωνειακών
εμποδίων και υπογράμμισαν ότι αυτό δεν σημαίνει ότι αναστέλλεται η συμφωνία CEFTA, αλλά χρησιμεύει
μόνο ως προσωρινό μέτρο, μέχρι την πλήρη εφαρμογή του πρωτοκόλλου 7. Τέλος, οι Υπουργοί των χωρών
CEFTA στη συνάντηση κατέληξαν, σε συμφωνία για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις στον Οργανισμό ανοίγοντας το
δρόμο για τη διευκόλυνση του εμπορίου στα Δυτικά Βαλκάνια. Αναμένεται να εξασφαλιστεί υποστήριξη από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
(Επιστροφή στα Περιεχόμενα)

-Η πΓΔΜ υπέγραψε τη Σύμβαση για την Αμοιβαία Διοικητική Βοήθεια στα Φορολογικά Θέματα του
ΟΟΣΑ και του Συμβουλίου της Ευρώπης
Σύμφωνα με ανακοίνωση του εδώ Υπουργείου Οικονομικών, η πΓΔΜ υπέγραψε, στις 27 Ιουνίου 2018, τη
Σύμβαση για την Αμοιβαία Διοικητική Βοήθεια στα Φορολογικά Θέματα του ΟΟΣΑ και του Συμβουλίου της
Ευρώπης. Η υπογραφή της Σύμβασης αποτελεί ένα ακόμα βήμα στις προσπάθειες της χώρας για τη
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της άτυπης οικονομίας, καθώς και στις προσπάθειες βελτίωσης του
νομικού πλαισίου και των πρακτικών της στον τομέα της ανταλλαγής πληροφοριών για φορολογικούς
σκοπούς. Η Σύμβαση προβλέπει την συνδρομή της χώρας σε όλους τους τομείς φορολογικών θεμάτων:
ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήσεως, αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, των φορολογικών ελέγχων
στο εξωτερικό, ταυτόχρονων φορολογικών ελέγχων και βοήθεια στην είσπραξη των φόρων, και ταυτόχρονη
προστασία στα δικαιώματα των φορολογούμενων. Υπενθυμίζεται ότι η Σύμβαση αναπτύχθηκε από κοινού από
τον ΟΟΣΑ και το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1988 και τροποποιήθηκε το 2010 για να ανταποκριθεί στην
έκκληση των G20 για την διεθνή καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής, ενώ
ευθυγραμμίζεται παράλληλα με το διεθνές πρότυπο για την ανταλλαγή πληροφοριών. Η σύμβαση έχει
υπογραφεί από περισσότερες από 120 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.
(Επιστροφή στα Περιεχόμενα)

4. Ευρωπαϊκή προοπτική
-Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Έκθεση β’ τριμήνου τ.έ. για τις οικονομίες των υποψηφίων και δυνητικά
υποψηφίων προς ένταξη χωρών - Τελευταία θέση πΓΔΜ μεταξύ των χωρών των Δυτ. Βαλκανίων ως
προς τον ρυθμό ανάπτυξης
Η οικονομία της πΓΔΜ κατέγραψε, σύμφωνα με την Έκθεση του β’ τριμήνου τ.έ. της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για τις οικονομίες των υποψηφίων και δυνητικά υποψηφίων προς ένταξη χωρών, το χαμηλότερο ρυθμό
ανάπτυξης μεταξύ των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, το α’ τρίμηνο τ.έ.. Ήταν, δε, η μόνη οικονομία της
περιοχής που σημείωσε επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (δ’ τρίμηνο
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2017). Συγκεκριμένα, η ισχνή ανάπτυξη του 0,1% (από 1,2% το δ’ τρίμηνο 2017) της οικονομίας της πΓΔΜ ήταν
αισθητά χαμηλότερη όχι μόνον από τον μέσο όρο των οικονομιών της περιοχής, ο οποίος ανήλθε σε 3,5% (από
2,7% το δ’ τρίμηνο 2017), αλλά και από τον δεύτερο χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 2% που
κατέγραψε η Βοσνία και Ερζεγοβίνη.
Κύρια αιτία για την επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης αποτελεί, σύμφωνα με την Έκθεση της Ευρ.
Επιτροπής, η μεγάλη μείωση κατά 57% (σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι) στις κεφαλαιουχικές δαπάνες
του Δημοσίου, λόγω των καθυστερήσεων σε μεγάλα έργα δημόσιων υποδομών. Υπενθυμίζεται ότι η
Κυβέρνηση της πΓΔΜ απέδωσε τον σχεδόν μηδενικό ρυθμό ανάπτυξης του α’ τριμήνου τ.ε. στη σημαντική
μείωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας, λόγω της προσωρινής διακοπής ορισμένων έργων οδικών
υποδομών, προκειμένου να διορθωθούν λάθη και παρατυπίες της προηγούμενης Κυβέρνησης και να μειωθεί
το κόστος υλοποίησής τους.
Όσον αφορά στο β’ τρίμηνο τ.έ., τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν επιτρέπουν μεγάλα περιθώρια αισιοδοξίας για
ισχυρή επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης. Ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής κατέγραψε, το δίμηνο
Απριλίου – Μαΐου, μέση αύξηση 1,3%, από 5,3%, το α’ τρίμηνο τ.ε., ενώ ειδικότερα η μεταποίηση που είχε
αυξηθεί κατά 8,3% το α’ τρίμηνο τ.ε., περιορίστηκε στο 3% κατά το προαναφερθέν δίμηνο. Η απαραίτητη
ώθηση στην οικονομία της πΓΔΜ για την επάνοδό της σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης θα μπορούσε να δοθεί
από ενδεχόμενη ανάκαμψη του κατασκευαστικού κλάδου, εφόσον εκκινήσουν εκ νέου τα έργα οδικών
υποδομών.
Η αγορά εργασίας της πΓΔΜ σημείωσε μικρή βελτίωση, τα α’ τρίμηνο τ.έ., με το ποσοστό απασχόλησης να
ανέρχεται σε 44,6% (αυξανόμενο κατά 0,9 μονάδες σε ετήσια βάση) και την ανεργία να περιορίζεται στο 21,6%
(μειούμενη κατά 1,3 μονάδα σε ετήσια βάση). Ωστόσο, το ποσοστό ανεργίας των νέων παρέμεινε αμετάβλητο
στο 44,3%. Η πΓΔΜ είχε το 2017 και το α’ τρίμηνο 2018 το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας (μετά το
Κόσσοβο) στα Δυτικά Βαλκάνια.
Στον εξωτερικό τομέα, το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, το α’ τρίμηνο τ.έ., διευρύνθηκε κατά
9% (σε ετήσια βάση), ανερχόμενο σε -1,4% του ΑΕΠ. Το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος ανήλθε σε 76% του
ΑΕΠ, αυξανόμενο κατά 7,5% (σε ετήσια βάση), κυρίως λόγω της αύξησης του δανεισμού του Δημόσιου τομέα
(έκδοση ομολόγου 500 εκατ. ευρώ στις αρχές του έτους). Σημειώνεται, πάντως, ότι η πΓΔΜ έχει σταθερά, τα
τελευταία χρόνια, το λιγότερο ελλειμματικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών μεταξύ των χωρών της περιοχής.
Σε δημοσιονομικό επίπεδο, το πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου τ.έ., κατεγράφη αύξηση των δημοσίων εσόδων
κατά 3,5% και των δαπανών κατά 8,6%, σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Το χρέος Γενικής Κυβέρνησης
ανήλθε, στα τέλη Μαρτίου τ.ε., σε 39,7% του ΑΕΠ, καταγράφοντας αύξηση μίας μονάδας σε σχέση με το
τελευταίο τρίμηνο 2017. Το α’ τρίμηνο τ.έ., το έλλειμμα Γενικής Κυβέρνησης της πΓΔΜ ήταν το υψηλότερο
μεταξύ των οικονομιών των Δυτικών Βαλκανίων, ανερχόμενο σε -2,1% του ΑΕΠ.
(Επιστροφή στα Περιεχόμενα)

-Bujar Osmani Αξιοποίηση της ουγγρικής εμπειρίας στις παραταξιακές διαπραγματεύσεις
Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης για ευρωπαϊκά θέματα κ. Bujar Osmani συναντήθηκε στις 19 Ιουλίου τ.ε. με
τον Πρέσβυ της Ουγγαρίας κ. Laszlo Dux. Υπογραμμίζοντας τη σημασία της επόμενης περιόδου, ο κ. Osmani
ανέφερε ότι η εμπειρία της Ουγγαρίας ως προς τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων ένταξης με την ΕΕ θα ήταν
πολύτιμη για την πΓΔΜ στη διαδικασία προετοιμασίας της χώρας για την ίδια διαδικασία.
(Επιστροφή στα Περιεχόμενα)

-Προετοιμασίες και εξέταση της νομοθεσίας της πΓΔΜ ενόψει των διαπραγματεύσεων με την ΕΕ
Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης στην χώρα έχουν ήδη αρχίσει προετοιμασίες για την εξέταση
της εθνικής νομοθεσίας (screening) και έχουν συσταθεί ομάδες εμπειρογνωμόνων προκειμένου να αναλύσουν
ετοιμότητας της πΓΔΜ για διαπραγματεύσεις με την ΕΕ. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι μια δύσκολη περίοδος
ενός έτους βρίσκεται μπροστά στην οποία αναμένονται συγκρούσεις και εμπόδια.
(Επιστροφή στα Περιεχόμενα)

5. Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος
-Μείωση της παιδικής θνησιμότητας στην πΓΔΜ α΄εξάμηνο 2018
Η θνησιμότητα των παιδιών κατά τους πρώτους έξι μήνες του τρέχοντος έτους μειώθηκε από 26% σε 17% σε
σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η πΓΔΜ έχει επί του παρόντος περιφερειακό ρεκόρ επιζώντων
νεογέννητων την 23η εβδομάδα, δήλωσε ο υπουργός Υγείας κ. Venko Filipce.
(Επιστροφή στα Περιεχόμενα)
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-Προβλήματα χρεών στους Δήμους της πΓΔΜ
Οι Δήμοι της Ανατολικής πΓΔΜ εξακολουθούν να δημιουργούν χρέη, τα οποία ξεπερνούν το ποσό των 15 εκατ.
ευρώ. Ένας από τους πιο χρεωμένους Δήμους της πΓΔΜ είναι ο Δήμος Delcevo, ο οποίος μετά το Δήμο της
Αχρίδας είναι ο δεύτερος πιο υπερχρεωμένος Δήμος στη χώρα.
(Επιστροφή στα Περιεχόμενα)

-Στατιστικά στοιχεία φοιτητών στην πΓΔΜ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017/2018 (α’ κύκλος σπουδών)
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας βάση των ληφθέντων εκθέσεων, υπήρχαν 56.941
εγγεγραμμένοι φοιτητές στη πΓΔΜ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017/2018, μείωση κατά 2% σε σχέση με το
ακαδημαϊκό έτος 2016/2017. Ο αριθμός των εγγεγραμμένων γυναικών ήταν 31.669 ή 55,6%. Η πλειοψηφία των
φοιτητών, 85,7%, εγγράφηκαν σε δημόσια τριτοβάθμια ιδρύματα, ενώ 13,9% εγγράφηκαν σε ιδιωτικά
τριτοβάθμια ιδρύματα. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017/2018, στο πρώτο έτος σπουδών ήταν 15.094 φοιτητές,
δηλαδή το 26,5% του συνόλου (φοιτητές που εγγράφονται για πρώτη φορά για δεύτερη φορά, για τρίτη φορά ή
περισσότερο καλύπτονται και εδώ).
(Επιστροφή στα Περιεχόμενα)

6. Εκδηλώσεις και εκθέσεις
-44η Διεθνής Έκθεση Οικιακού Εξοπλισμού και Οικιακού Κτιρίου, Μεταποιητικών Προϊόντων και
Μηχανημάτων Βιομηχανίας Επιπλοποιίας (Διάρκεια: 05/10/2018 - 10/10/2018)
Σημαντική έκθεση της χώρας, όπου κατά καιρούς συμμετέχουν και Έλληνες εκθέτες, είτε απευθείας είτε μέσω
τοπικών αντιπροσώπων.
-TEHNOMA – 44η Διεθνής Έκθεση Μεταλλουργίας, Ηλεκτρονικών, Ενέργειας, Μη Μεταλλικών,
Κατασκευών, Ασφάλειας και Προστασίας (Διάρκεια: 24/10/2018 - 28/10/2018)
Αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εκθέσεις στην πΓΔΜ στο εν θεματι κλάδο. Για περισσότερες πληροφορίες
επισκεφτείτε τον ακόλουθο ιστόποπο : www.skopjefair.com.mk
-15η Διεθνής Έκθεση Κατασκευών, Δομικών Υλικών και Μηχανικών Κατασκευών (Διάρκεια: 24/10/2018 28/10/2018)
Αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εκθέσεις στην πΓΔΜ στο εν θεματι κλάδο. Για περισσότερες πληροφορίες
επισκεφτείτε τον ακόλουθο ιστόποπο : www.skopjefair.com.mk
Το Γραφείο ΟΕΥ –Σκοπίων παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία.

Η Προϊσταμένη

(Επιστροφή στα Περιεχόμενα)

Παγώνα Λάρδα
Σύμβουλος ΟΕΥ Α’
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