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1. Επιχειρηματική δραστηριότητα
1.1 Ενέργεια και Ορυκτά
-Δημόσιος διαγωνισμός επιλογής Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για την αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας της Βόρειας Μακεδονίας: Επιλογή προσφοράς εταιρείας διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ‘EVN’
Η Ρυθμιστική Επιτροπή Ενέργειας της Βόρειας Μακεδονίας ανακοίνωσε στις 27 Φεβρουαρίου 2019, ότι η
διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
της χώρας ολοκληρώθηκε και ότι επικράτησε η προσφορά της αυστριακών συμφερόντων κοινοπραξίας ‘EVN
AD’ και ‘EVN Electrosnabduvanje’. Μοναδικός ανταγωνιστής της ‘EVN’ στο διαγωνισμό ήταν η ‘ELEM Trade’,
θυγατρική της κρατικής εταιρείας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ‘ELEM’. Η επιλογή της ‘EVN’ - διαχειριστή
του μεγαλύτερου μέρους του δικτύου διανομής και προμηθευτή (μέσω της ‘EVN Electrosnabduvanje’) της
πλειονότητας των μικρών και μεσαίων καταναλωτών - ήταν εν πολλοίς αναμενόμενη, δεδομένου ότι η ‘ELEM’
δεν διαθέτει εμπειρία στο συγκεκριμένο τομέα και η συμμετοχή της εξυπηρετούσε, σύμφωνα με εδώ αναλυτές,
την ανάγκη ύπαρξης ενός ανταγωνιστή για την ‘EVN’ στο πλαίσιο του διαγωνισμού. Όπως προβλέπεται από
τον νέο ενεργειακό νόμο, η ‘ELEM’ θα λειτουργήσει, τουλάχιστον για την επόμενη πενταετία, ως πυλώνας
προστασίας της χαμηλής τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά, καθώς θα διαθέτει το 80% της
παραγωγής της στον Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας - την ‘EVN’, ποσοστό το οποίο θα μειώνεται σταδιακά
για να περιοριστεί στο 30%, το 2025.
-Μείωση κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για τις μικρές επιχειρήσεις εξ αιτίας της ελεύθερης αγοράς
Σύμφωνα με τα αρχικά ευρήματα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (REC), τον Ιανουάριο τ.ε. το κόστος
ηλεκτρικής ενέργειας των μικρών επιχειρήσεων που άρχισαν να τροφοδοτούνтαι από την ελεύθερη αγορά
μειώθηκε κατά 20-30%.
-Η ELEM πώλησε το πλεόνασμα της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος προς €364,837
Η ELEM πώλησε στις 5/3/2019 8.400 MW πλεόνασμα ηλεκτρικής ενέργειας προς 364.837 ευρώ. Η πωληθείσα
ηλεκτρική ενέργεια είναι για την περίοδο από 11 έως 17 Μαρτίου τ.ε. και η μέση τιμή που εισπράχθηκε κατά τη
δημοπρασία ήταν 44,43 ευρώ ανά MWh. "Στο ουγγρικό χρηματιστήριο (HUPX), η τιμή για την περίοδο αυτή
είναι 43,34 ευρώ ανά MWh", σύμφωνα με την ELEM.
-Μνημόνιο Συνεργασίας Βορείου Μακεδονίας-Κοσόβου στον ενεργειακό τομέα, (Σκόπια, 11.2.2019)
Υπεγράφη μεταξύ Βορείου Μακεδονίας και Κοσόβου Μνημόνιο Συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα, το οποίο
χαιρέτισε, με ανακοίνωσή της, η Γραμματεία της Ενεργειακής Κοινότητας. Στο πλαίσιο αυτό, τα δυο μέρη
σχεδιάζουν να εξετάσουν τις δυνατότητες ενίσχυσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ τους και τις
προοπτικές μίας διασύνδεσης φυσικού αερίου, με την οποία θα μεταφέρεται φυσικό αέριο από τα Σκόπια στο
Κόσοβο. Συμφώνησαν επίσης, να ανταλλάξουν εμπειρίες στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για να
ικανοποιούν τα απαιτούμενα της Συνθήκης της Ενεργειακής Κοινότητας.
-Οι τιμές βενζίνης και ντίζελ στην Βόρεια Μακεδονία
Σύμφωνα με απόφαση της Ρυθμιστικής Επιτροπής Ενέργειας (ERC), η τιμή της βενζίνης αυξήθηκε κατά 0,5-1
δηνάριο ανά λίτρο από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 18 Φεβρουαρίου 2019, ενώ η τιμή του ντίζελ παρέμεινε
αμετάβλητη. Ειδικότεα, η νέα τιμή του EUROSUPER BS-95 είναι 62,5 δηνάρια (ή περίπου 1,02 ευρώ) ανά
λίτρο και αυτή του EUROSUPER BS-98 είναι τώρα 64,5 δηνάρια (ή περίπου 1,05). Η τιμή του EURODIESEL
(D-E V) ανέρχεται σε 60 δηνάρια (ή περίπου 0,98) ανά λίτρο.

1.2 Κατασκευές, δομικά υλικά και Real Estate
-Δείκτες κόστους κατασκευής για νέα κτίρια κατοικιών, δ’ τρίμηνο του 2018
Σύμφωνα με στοιχεία της Κρατικής στατιστικής υπηρεσίας, το δ’ τρίμηνο 2018, σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο
2018, το κόστος κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών αυξήθηκε κατά 0,3%, το κόστος υλικών μειώθηκε κατά
0,2% και το κόστος εργασίας αυξήθηκε κατά 1,6%. Το δ’ τρίμηνο 2018, σε σύγκριση με το δ’ τρίμηνο 2017, το
κόστος κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών αυξήθηκε κατά 5,9%, το κόστος υλικών αυξήθηκε κατά 3,2% και το
κόστος εργασίας αυξήθηκε κατά 13,0%. Οι κύριοι χρήστες των δεικτών κόστους κατασκευής για νέα κτίρια
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κατοικιών είναι οι κατασκευαστικές εταιρείες, οι οποίες αναφέρονται στην κίνηση του κόστους κατασκευής σε
υπολογισμούς κατά την υπογραφή σύμβασης κατασκευής.
-Οικοδομικές άδειες στη Βόρεια Μακεδονία (Δεκ.2018)
Οι άδειες οικοδόμησης στη Βόρεια Μακεδονία παρέμειναν αμετάβλητες στις 292 το Δεκέμβριο σε σχέση με τον
Νοέμβριο του 2018. Κατά μέσο όρο, οι άδειες οικοδόμησης στη Βόρεια Μακεδονία ήταν 245,36 την περίοδο
από το 2008 έως το 2018, φθάνοντας στο υψηλότερο νούμερο (400) τον Οκτώβριο του 2017 και στο
χαμηλότερο (121) το Σεπτέμβριο του 2013.

1.3 Τραπεζικός Τομέας & Χρηματιστηριακή αγορά
-UNIBANKA: 5ετές ομολογιακό δάνειο ύψους 5 εκατ. ευρώ, με ετήσιο επιτόκιο 9%
Η τράπεζα UNIBanka εξέδωσε διαρκές ομολογιακό δάνειο ύψους 5 εκατ. ευρώ, με ετήσιο επιτόκιο 9% για τα
πρώτα 5 χρόνια. Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Διευθυντή κ. Vladislav Hadzidinev, αυτή είναι η πρώτη φορά που
ένα τέτοιο μέσο χρησιμοποιήθηκε στη χρηματοπιστωτική αγορά της Βόρειας Μακεδονίας. Η έκδοση διαρκών
ομολόγων θα βοηθήσει την UNIBanka να συνεχίσει την ανάπτυξή της και να αυξήσει το μερίδιό της στην
αγορά, δήλωσε ο κ. Hadzidinev κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Οι πιθανοί επενδυτές μπορούν να
ανταλλάξουν τον εν λόγω τίτλο στο Χρηματιστήριο της Βόρειας Μακεδονίας.
-Αλλαγή ονόματος της Κεντρικής Τράπεζας της Βόρειας Μακεδονίας
Η Κεντρική Τράπεζα της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, σε συνέχεια της Συμφωνίας των Πρεσπών,
άλλαξε το όνομά της στην ιστοσελίδα της. Ο σχεδιασμός τραπεζογραμματίων και κερμάτων δεν θα αλλάξει
προς το παρόν. Τα πρώτα τραπεζογραμμάτια και κέρματα με τη νέα ονομασία της Εθνικής Τράπεζας θα τεθούν
σε κυκλοφορία τον Ιανουάριο του 2020.
-Δεύτερη φάση της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης: Τα νομικά και τα φυσικά πρόσωπα
μπορούν να επενδύουν σε ακίνητα και σε τίτλους στο εξωτερικό
Σύμφωνα με ανακοίνωση της εδώ Κεντρικής Τράπεζας, η μετάβαση της Βόρειας Μακεδονίας στη δεύτερη φάση
της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ) παρέχει μεγαλύτερες επενδυτικές ευκαιρίες, τόσο για
φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα και μεγαλύτερο βαθμό ολοκλήρωσης της εγχώριας χρηματοπιστωτικής
αγοράς με τις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές. Ειδικότερα, η μετάβαση διευκολύνει την έκδοση και την
εγγραφή ξένων τίτλων στη χώρα, καθώς και των εγχώριων τίτλων στο εξωτερικό. Ως αποτέλεσμα, τα νομικά και
φυσικά πρόσωπα της Βόρειας Μακεδονίας μπορούν πλέον να επενδύσουν σε ακίνητα και τίτλους στο
εξωτερικό. Η υπογραφή της ΣΣΣ υποχρέωνε τη χώρα να τηρήσει μια από τις βασικές αρχές που διέπουν την
ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης - την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων, η οποία συνεπάγεται πλήρη,
αλλά σταδιακή ελευθέρωση των ροών από το κεφάλαιο και τον χρηματοπιστωτικό λογαριασμό. Οι
περισσότερες από τις κεφαλαιουχικές συναλλαγές, όπως οι πιστωτικές πράξεις, οι άμεσες ξένες επενδύσεις, οι
επενδύσεις μη κατοίκων σε τίτλους και σε ακίνητη περιουσία, απελευθερώθηκαν στο παρελθόν. Η
προσχώρηση στη δεύτερη φάση της ΣΣΣ συνεπάγεται περαιτέρω απελευθέρωση των ροών κεφαλαίων.
Στις 25 Ιανουαρίου 2019 δημοσιεύθηκε η απόφαση για τη μετάβαση στο δεύτερο στάδιο της σύνδεσης μεταξύ
της Βόρειας Μακεδονίας και της Ευρωπαϊκής Ένωση και των κρατών μελών της (Επίσημη Εφημερίδα της ΒΜ
αριθ. 17/19). Αυτή η καινοτομία, σύμφωνα με τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, θα αντικαταστήσει
τις διατάξεις του άρθρου 11 παράγραφος 1, του άρθρου 13 παράγραφος 2, του άρθρου 14 παράγραφοι 4, 5, 6
και 7 και του άρθρου 15 παράγραφος 3 του νόμου περί πράξεων συναλλάγματος, που μέχρι τώρα περιόριζαν
πολύ τις επενδυτικές ευκαιρίες των ημεδαπών φυσικών και νομικών προσώπων στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα, το
Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας της Βόρειας Μακεδονίας, στις 31 Ιανουαρίου τ.έ., εξέδωσε την απόφαση για
την κατάργηση της απόφασης σχετικά με τις απαιτήσεις για τίτλους στις οποίες μια εγκεκριμένη τράπεζα
μπορεί να επενδύσει στο εξωτερικό. Η παρούσα απόφαση εγκρίθηκε για την περαιτέρω απελευθέρωση των
ροών από τον λογαριασμό κεφαλαίου και του χρηματοπιστωτικού λογαριασμού.

1.4 Αγροτικός τομέας και τομέας τροφίμων
-Δείκτης Τιμών Εστίασης, Φεβρουάριος 2019
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης τιμών εστίασης το Φεβρουάριο 2019,
σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2019, παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο. Ο δείκτης τιμών εστίασης τον Φεβρουάριο
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2019, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, αυξήθηκε κατά 2,7%. Ο αθροιστικός δείκτης
τιμών εστίασης για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2019, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του
προηγούμενου έτους, αυξήθηκε κατά 2,8%, ενώ σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2018, αυξήθηκε κατά 0,2%.
-Παραγωγοί μήλων Πρέσπας: Κινητοποιήσεις προκειμένου λάβουν στήριξη για διάθεση της συγκομιδής
Τον Φεβρουάριο τ.ε. υπήρξαν έντονες διαμαρτυρίες από τους παραγωγούς μήλων στην περιοχή της Πρέσπας,
οι οποίοι διεκδικούσαν κρατική υποστήριξη για την διάθεση της παραγωγής τους. Η φετινή συγκομιδή μήλων
έφτασε τους 120.000 τόνους, από τους οποίους παραμένουν αδιάθετοι και σε ακατάλληλες συνθήκες σε
αποθήκες οι 50.000 τόνοι. Οι παραγωγοί επικαλούμενοι τη δύσκολη οικονομική κατάσταση, ζητούν από το
κράτος να βρεθεί λύση, ώστε να μην αναγκαστούν να πετάξουν το προϊόν τους. Ζητούν να εξασφαλίσουν
τρέχουσα τιμή ενός δηναρίου ανά κιλό για την διάθεση των προϊόντων στη βιομηχανία και 3 έως 6 δηνάρια
ανά κιλό για τα επιτραπέζια μήλα. Επίσης, ζητούν να επαναφερθεί το μέτρο παρέμβασης των 3 δηναρίων ανά
κιλό, το οποίο ίσχυε μέχρι τον περασμένο Δεκέμβριο και να παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 30 Ιουνίου τ.ε..
Επιπλέον, απαιτούν να τους καταβληθούν οι επιδοτήσεις του περασμένου έτους, μέχρι το τέλος Μαρτίου τ.ε..
Ο Υπουργός Γεωργίας κ. Λιούπτσο Νικολόβσκι δήλωσε ότι η Κυβέρνηση θα βρει τρόπους να ανταποκριθεί
αυτή τη φορά στις απαιτήσεις των αγροτών, με την εξαγορά περίπου 30.000 τόνων μήλων, οι οποίοι θα
διατεθούν δωρεάν σε φτωχές οικογένειες, ωστόσο συνέστησε στους αγρότες να προσαρμοστούν σύντομα στις
ανάγκες της αγοράς, διαφορετικά τα προβλήματά τους θα συνεχίσουν να συσσωρεύονται.
-32,5 εκατ. ευρώ οι επιδοτήσεις για τα σιτηρά στη Βόρεια Μακεδονία
Φέτος οι επιδοτήσεις για τα σιτηρά ανέρχονται συνολικά σε 32,5 εκατ. ευρώ. Στους αγρότες που
χρησιμοποιούν πιστοποιημένους σπόρους θα καταβληθούν 12.000 δηνάρια (ή περίπου €195) ανά εκτάριο και
στους υπόλοιπους θα καταβληθεί το ήμισυ του ποσού αυτού. Σε εκείνους που χρησιμοποιούν
πιστοποιημένους σπόρους σε εκτάσεις από 5 έως 50 εκτάρια θα καταβληθούν επιδοτήσεις 14.400 δηνάρια (ή
περίπου €227) ανά εκτάριο.

1.5 Βιομηχανικός Τομέας
-Δείκτης όγκου βιομηχανικής παραγωγής, Ιανουάριος 2019
Σύμφωνα με στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης όγκου βιομηχανικής παραγωγής τον
Ιανουάριο 2019, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2018, ήταν 112,0. Η βιομηχανική παραγωγή στον τομέα των
Ορυχείων και Λατομείων τον Ιανουάριο 2019, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2018, μειώθηκε κατά 2,2%, στον
τομέα Μεταποίησης αυξήθηκε κατά 4,0%, ενώ στον τομέα Παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου
και κλιματισμού αυξήθηκε κατά 50,8%. Η αύξηση του τομέα της Μεταποίησης οφείλεται κυρίως στην αύξηση
της παραγωγής στους κλάδους: Παραγωγή ποτών, Παραγωγή προϊόντων καπνού, Παραγωγή
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών
παρασκευασμάτων, Παραγωγή βασικών μετάλλων, Κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού, Κατασκευή
μηχανημάτων και άλλου εξοπλισμού. Η βιομηχανική παραγωγή των Κύριων Βιομηχανικών Κατηγοριών τον
Ιανουάριο 2019, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2018, ήταν υψηλότερη στην Ενέργεια κατά 44,6%, στα
Κεφαλαιουχικά αγαθά κατά 15,7% και στα Ανθεκτικά καταναλωτικά αγαθά κατά 23,7%, αλλά χαμηλότερη στα
Ενδιάμεσα προϊόντα εκτός της ενέργειας κατά 1,1% και στα Μη-διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά 3,1%.
-Παραγωγή χάλυβα στη Βόρεια Μακεδονία
Η παραγωγή χάλυβα στην Βόρεια Μακεδονία μειώθηκε σε 18,20 χιλιάδες τόνους τον Ιανουάριο τ.ε. από 27,30
χιλιάδες τόνους τον Δεκέμβριο του 2018. Η παραγωγή χάλυβα στη Βόρεια Μακεδονία ανήλθε, κατά μέσο όρο
σε 20,82 χιλιάδες τόνους, από το 1995 έως το 2019, φτάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα των 40 χιλιάδων
τόνων το Σεπτέμβριο 2018, και στα χαμηλότερα επίπεδα τον Φεβρουάριο 1995 όταν παρήγαγε λιγότερο από
χίλιους τόνους.

1.6 Τομέας Μεταφορών & Επικοινωνιών
-Νέα σιδηροδρομικά έργα για την σύνδεση της Βόρειας Μακεδονίας με Ελλάδα, Τουρκία, Σερβία
Επιβατικές σιδηροδρομικές συνδέσεις Θεσσαλονίκης - Σκοπίων και Φλώρινας - Μοναστηρίου
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εδώ εφημερίδας ‘Vecer’ (από 22 Φεβρουαρίου τ.ε.), οι διοικήσεις της εταιρείας
σιδηροδρόμων της Βόρειας Μακεδονίας ‘MZ-Transport’ και της ‘ΤΡΑΙΝΟΣΕ’ βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις
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για την έναρξη νέων δρομολογίων στη σιδηροδρομική σύνδεση Σκοπίων - Θεσσαλονίκης. Όπως αναφέρεται,
συζητείται η έναρξη προγράμματος, υπό τον τίτλο «Για καφέ στη Θεσσαλονίκη», το οποίο θα περιλαμβάνει
σιδηροδρομικά δρομολόγια για την αυθημερόν μετάβαση των κατοίκων των Σκοπίων στη Θεσσαλονίκη για
αγορές και διασκέδαση. Εξετάζεται επίσης η έναρξη δρομολογίων από τα Σκόπια προς τα δημοφιλή στους
κατοίκους της Βόρειας Μακεδονίας τουριστικά θέρετρα της Λεπτοκαρυάς και των Νέων Πόρων, τα οποία η ‘MZTransport’ σχεδιάζει να προωθήσει σε συνεργασία με τουριστικά πρακτορεία. Επιπλέον, σύμφωνα πάντα με
τη ‘Vecer’, βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες για την έναρξη λειτουργίας της σιδηροδρομικής σύνδεσης
Φλώρινας – Μοναστηρίου. Το δημοσίευμα σημειώνει ότι η εδώ εταιρεία σιδηροδρόμων έχει ξεκινήσει
συνομιλίες και με την αντίστοιχη σερβική, προκειμένου να διερευνηθούν οι δυνατότητες επέκτασης της
λειτουργίας της σύνδεσης Θεσσαλονίκης - Σκοπίων - Βελιγραδίου (αμαξοστοιχία ‘Hellas Express’) πέραν της
θερινής περιόδου. Αναφέρει επίσης ότι έχουν υπάρξει αρχικές επαφές και με την τουρκική εταιρεία
σιδηροδρόμων για τη σύνδεση Σκοπίων - Θεσσαλονίκης - Κωνσταντινούπολης με αμαξοστοιχία εξπρές.
Σημειώνεται ότι η μόνη διεθνής σιδηροδρομική σύνδεση της Βόρειας Μακεδονίας σήμερα είναι μεταξύ Σκοπίων
και Πρίστινας. Η επιβατική σιδηροδρομική σύνδεση Θεσσαλονίκης - Σκοπίων - Βελιγραδίου διεκόπη κατά τη
χειμερινή περίοδο και συγκεκριμένα από την 1η Οκτωβρίου 2018 έως τις 31 Μαΐου 2019, λόγω έλλειψης
οικονομικής βιωσιμότητας κατά τη χειμερινή περίοδο
-Μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων κατά το δ’ τρίμηνο 2018
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το δ’ τρίμηνο του 2018, σε σύγκριση με την ίδια
περίοδο του 2017, ο αριθμός των επιβατών που μεταφέρονται στις οδικές μεταφορές επιβατών αυξήθηκε κατά
12,4% και στις αστικές και προαστιακές μεταφορές κατά 1,4%, στις σιδηροδρομικές μεταφορές μειώθηκε κατά
3,5%, ενώ ο αριθμός των επιβατών που μεταφέρθηκαν στις αεροπορικές μεταφορές αυξήθηκε κατά 8,7%. Σε
σύγκριση με το γ’ τρίμηνο 2018, ο αριθμός των επιβατών που μεταφέρονται στις οδικές μεταφορές επιβατών
μειώθηκε κατά 1,7%, στις αστικές και προαστιακές μεταφορές αυξήθηκαν κατά 29,2%, στις σιδηροδρομικές
μεταφορές κατά 10,5% και στις αεροπορικές μεταφορές μειώθηκαν κατά 33,1%. Κατά το δ’ τρίμηνο 2018, σε
σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2017, η ποσότητα των εμπορευμάτων που μεταφέρονται σε οδικές μεταφορές
εμπορευμάτων αυξήθηκε κατά 21,7%, στις σιδηροδρομικές μεταφορές μειώθηκε κατά 25,9%, ενώ στις
αεροπορικές μεταφορές αυξήθηκε κατά 8,0%. Σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο του 2018, η ποσότητα των
εμπορευμάτων που μεταφέρονται στις εμπορευματικές οδικές μεταφορές μειώθηκε κατά 9,7% στις
σιδηροδρομικές μεταφορές κατά 27,1%, ενώ στις αεροπορικές μεταφορές μειώθηκε κατά 31,4%.
-Μέχρι το 2030 θα δημιουργηθεί απευθείας σύνδεση μεταξύ του Μεταφορικού Κέντρου και του Διεθνούς
Αεροδρομίου Σκοπίων
Μετά την πρόσφατη ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ότι μέχρι το 2030 θα
δημιουργηθεί μια άμεση γραμμή μεταξύ του Μεταφορικού Κέντρου και του Διεθνούς Αεροδρομίου Σκοπίων, οι
εμπειρογνώμονες ζητούν από την εδώ Κυβέρνηση να επενδύσει το συντομότερο δυνατόν στη σιδηροδρομική
σύνδεση του αεροδρομίου με τη πρωτεύουσα. Θεωρούν απαραίτητο να πραγματοποιηθεί μια επένδυση για την
κατασκευή γραμμής μήκους από 3 έως 5 χλμ ανάλογα με το αν ο αερολιμένας θα συνδεθεί με το
σιδηροδρομικό σταθμό Ilinden ή Miladinovci. Αναγκαία καθίσταται επιπλέον η κατασκευή γραμμής
διακλάδωσης στην τρέχουσα σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ Σκόπια και Κουμανόβο. Το Υπουργείο
Μεταφορών και Επικοινωνιών έχει συμπεριλάβει αυτό το έργο στο πλαίσιο της Εθνικής Μεταφορικής
Στρατηγικής 2018-2030, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχουν ανακοινώσεις για την εφαρμογή συγκεκριμένων
μέτρων. Σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης του αεροδρομίου TAV, ο Διεθνής Αερολιμένας των Σκοπίων,
αναμένεται ότι θα υποδέχεται 3 εκατομμύρια επιβατών μέχρι το 2022.
-Παγκόσμια Τράπεζα: Δάνειο €26,2 εκατ. για τη διευκόλυνση του εμπορίου & των μεταφορών
Για να μειωθεί το εμπορικό κόστος και να αυξηθεί η αποδοτικότητα των μεταφορών, το Υπουργείο
Οικονομικών, εξ ονόματος της εδώ Κυβέρνησης, πρόκειται να συνάψει συμφωνία χορήγησης δανείου με την
Παγκόσμια Τράπεζα ύψους 26,2 εκατ. ευρώ. Με αυτό τον τρόπο, ανέφερε το εδώ Υπουργείο, η χώρα θα
καταστεί ηγέτης στην εφαρμογή μέτρων για τη διευκόλυνση του εμπορίου και των μεταφορών στα Δυτικά
Βαλκάνια. Το έργο αποτελείται από τέσσερα μέρη: 1. διευκόλυνση της κυκλοφορίας αγαθών και υπηρεσιών σε
όλα τα Δυτικά Βαλκάνια, 2. βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της προβλεψιμότητας των μεταφορών, 3.
βελτίωση της πρόσβασης στις αγορές για τις συναλλαγές και τις επενδύσεις και 4. στήριξη για την υλοποίηση
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του σχεδίου. Το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι οι όροι του δανείου είναι εξαιρετικά ευνοϊκοί. Η περίοδος
αποπληρωμής είναι 12 έτη, συμπεριλαμβανομένης μιας περιόδου χάριτος τεσσάρων ετών και το επιτόκιο είναι
Euribor 6 μηνών. Το σχέδιο που επιδιώκει να διευκολύνει το εμπόριο και τις μεταφορές στα Δυτικά Βαλκάνια
έχει περιφερειακό χαρακτήρα. Στο πρώτο στάδιο, εκτός από τη Βόρεια Μακεδονία, θα περιλαμβάνει επίσης τη
Σερβία και την Αλβανία. Η Βοσνία και Ερζεγοβίνη, το Μαυροβούνιο και το Κοσσυφοπέδιο θα συμμετάσχουν
αργότερα.

1.7 Τομέας Υγείας & Περιβάλλοντος
-Διαφωνία δημόσιων φορέων για τις παράνομες εγκαταστάσεις στο φαράγγι της Μάτκα
Ο Δήμαρχος του Δήμου Saraj κ. Blerim Bexheti ανακοίνωσε ότι θα υποστηρίξει την εξεύρεση τρόπων
νομιμοποίησης των πλατφορμών στο φαράγγι της Matka, περιοχή κοντά στα Σκόπια, ενώ κυβερνητικοί
αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι οι επιθεωρητές της κρατικής επιθεώρησης περιβάλλοντος θα διενεργήσουν
επιτόπιο έλεγχο στα παράνομα κτίσματα στο φαράγγι. Όλες οι πλατφόρμες που χτίστηκαν στη Matka (στις
οποίες διοργανώνονται εκδρομές με βάρκες στη λίμνη) είναι παράνομες εγκαταστάσεις, αλλά παρ 'όλα αυτά
λειτουργούν εδώ και πολλά χρόνια. Ο νόμος περί κατασκευών αναφέρει ότι κάθε παράνομο κτίριο πρέπει να
απομακρυνθεί και ότι θα πρέπει να επιβληθεί πρόστιμο στον ιδιοκτήτης του, αλλά ο Δήμαρχος του Saraj κ.
Bexheti δεν εφάρμοσε τον Κατασκευαστικό Νόμο, για τις πλατφόρμες που είναι τοποθετημένες στην
προστατευόμενη περιοχή του φαραγγιού Μάτκα. Ο Δήμαρχος των Σκοπίων κ. Petre Shilegov κάλεσε πολλές
φορές τη δημόσια επιθεώρηση του Δήμου Saraj να αρχίσει να εκτελεί το έργο για το οποίο έχει αρμοδιότητα.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών ανακοίνωσε ότι θα εκπονήσει έκθεση
με βάση την οποία θα αποφασιστεί εάν τα πιστοποιητικά στον τομέα της αστικοποίησης θα απομακρυνθούν
από τον Δήμο του Saraj, ενώ ο Δήμαρχος Bexheti δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψει την παρέμβαση στις εξουσίες
του.

1.8 Τομέας Τουρισμού
-Αφίξεις τουριστών στη Βόρεια Μακεδονία (Δεκ. 2019)
Οι τουριστικές αφίξεις στη Βόρεια Μακεδονία μειώθηκαν σε 566 εκατοντάδες τον Δεκέμβριο από 569
εκατοντάδες τον Νοέμβριο του 2018. Κατά μέσο όρο, οι τουριστικές αφίξεις στη Βόρεια Μακεδονία ήταν 563,49
εκατοντάδες από το 2003 έως το 2018, φτάνοντας στο υψηλότερο ύψος των 2.117 εκατοντάδων τον Αύγουστο
του 2018 και στο χαμηλότερο ρεκόρ των 210 εκατοντάδων τον Φεβρουάριο 2006.

1.9 Άλλες ειδήσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος
-Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών (27/02/2019)
Σημειώνεται ότι το δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών είναι της 27ης Φεβρουαρίου τ.ε.
είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ - Σκοπίων στη διαδικτυακή πύλη AGORA, στον ακόλουθο
σύνδεσμο: http://agora.mfa.gr/infofiles/TENDERS%20Feb%20II_2019%20mk.pdf
-Πιλοτική εφαρμογή του νέου ηλεκτρονικού συστήματος της Τελωνειακής Διοίκησης - CDEPS
Ο Διευθυντής Τελωνειακών Συστημάτων της Βόρειας Μακεδονίας δήλωσε ότι στις 4 Φεβρουαρίου τ.έ. ξεκίνησε
η πιλοτική εφαρμογή του νέου ηλεκτρονικού συστήματος της Τελωνειακής Διοίκησης - CDEPS (Customs
Declaration and Excise Documents Processing System), η οποία θα διαρκέσει μέχρι τον Ιούλιο τ.έ.. Επιπλέον,
ανέφερε ότι μία από τις προτεραιότητες της Προεδρίας της CEFTA (Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου Κεντρικής
Ευρώπης) από τη Βόρεια Μακεδονία, το 2020, θα είναι η έναρξη της διαπραγμάτευσης μίας Συμφωνίας
αμοιβαίας αναγνώρισης των πιστοποιητικών εξουσιοδοτημένων οικονομικών φορέων ΕΕ – Βόρειας
Μακεδονίας.
-Συνάντηση εδώ Υπουργού άνευ χαρτοφυλακίου, αρμόδιου για τη βελτίωση του επενδυτικού
περιβάλλοντος, κ. Z. Sapurić με τη Διοίκηση της ‘ΔΕΘ - Helexpo’ (Θεσσαλονίκη, 3 Φεβρουαρίου 2019)
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου του Υπουργού άνευ χαρτοφυλακίου - αρμόδιου για τη βελτίωση του
επενδυτικού περιβάλλοντος στη Βόρεια Μακεδονία - κ. Z. Sapurić, ο Υπουργός συναντήθηκε στις 3
Φεβρουαρίου τ.ε., στη Θεσσαλονίκη, με τη Διοίκηση της ‘ΔΕΘ - Helexpo’, κατόπιν πρόσκλησης της τελευταίας.
Όπως αναφέρεται, κατά τη συνάντηση του κ. Sapurić με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της ‘ΔΕΘ - Helexpo’, κ. Α. Τζήκα
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και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, κ. Κ. Ποζρικίδη, συζητήθηκαν οι προοπτικές ενίσχυσης της
οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας – Βόρεια Μακεδονία και ειδικότερα, οι δυνατότητες κοινής διοργάνωσης
εκθέσεων από τη ‘ΔΕΘ - Helexpo’ και τον εκθεσιακό φορέα της Βόρειας Μακεδονίας ‘Skopje Fair’. Στο πλαίσιο
αυτό, όπως σημειώνεται, συμφωνήθηκε η διοργάνωση περιφερειακού forum εντός του πρώτου εξαμήνου τ.έ..
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Sapurić επισκέφθηκε, σύμφωνα με την
ανακοίνωση, την έκθεση ‘Ζωοτεχνία’ (στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης) και
παραχώρησε σύντομη συνέντευξη στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, στο πλαίσιο της οποίας
δήλωσε ότι με τη Συμφωνία των Πρεσπών διανοίγονται νέες προοπτικές για την προώθηση της οικονομικής και
ευρύτερης συνεργασίας ανάμεσα σε επιχειρήσεις της Ελλάδας και της Βόρειας Μακεδονίας.
-Δείκτες κύκλου εργασιών στον τομέα του εμπορίου, Ιανουάριος 2019
Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, τον Ιανουάριο 2019, ο κύκλος
εργασιών στο λιανικό εμπόριο αυξήθηκε στις ακόλουθες κατηγορίες: Λιανική πώληση τροφίμων, ποτών και
καπνού (κατά 14,0% σε ονομαστικές τιμές και 12,0% σε πραγματικούς όρους), Λιανικό εμπόριο εκτός
καυσίμων αυτοκινήτων (κατά 6,4% σε ονομαστικούς όρους και 5,5% σε πραγματικούς όρους) και Λιανικό
εμπόριο καυσίμων κίνησης (κατά 7,0% σε ονομαστικούς όρους και 16,0% σε πραγματικούς όρους).
Ο κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο μειώθηκε στην κατηγορία Λιανική πώληση μη εδώδιμων προϊόντων
(εκτός καυσίμων) (κατά 0,8% σε ονομαστικούς όρους και 0,9% σε πραγματικούς όρους).

2. Οικονομικές ειδήσεις
-Πληθωρισμός στη Βόρεια Μακεδονία (Ιαν. 2019)
Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού της Βόρειας Μακεδονίας αυξήθηκε σε 1,2% τον Ιανουάριο 2019 από 0,9 τον
προηγούμενο μήνα (το χαμηλότερο των 21 τελευταίων μηνών). Οι τιμές αυξήθηκαν γρηγορότερα για τα τρόφιμα
και τα μη αλκοολούχα ποτά (2% από 0,6%) και συγκεκριμένα τα λαχανικά (22% από 13,7%), και τη στέγαση &
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (0,2% ). Επιπλέον, το κόστος αυξήθηκε περισσότερο για τα έπιπλα και τον οικιακό
εξοπλισμό (1,3% από 1%), την υγεία (2,9% από 1,7%) και την ψυχαγωγία και τον πολιτισμό (2,6% από 1,9%).
Από την άλλη πλευρά, οι τιμές επιβραδύνθηκαν για τα είδη ένδυσης και υποδημάτων (0,8% από 1,1%), τα
εστιατόρια & ξενοδοχεία (2,1% από 2,4%) και διάφορα αγαθά & υπηρεσίες (1,1% από 1,4%). Εν τω μεταξύ, το
κόστος μεταφοράς μειώθηκε περαιτέρω (-2,9% από -0,7%). Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή
υποχώρησαν κατά 0,1%, μετά από πτώση 0,2% το Δεκέμβριο 2018. Ο ρυθμός πληθωρισμού στη Βόρεια
Μακεδονία ήταν κατά μέσο όρο 1,74% από το 2006 έως το 2019, φθάνοντας σε υψηλό επίπεδο 9,90% τον
Ιούνιο του 2008 και ρεκόρ χαμηλό -2,10% το Δεκέμβριο του 2009.
-Εξωτερικό εμπόριο, Ιανουάριος 2019
Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, η συνολική αξία των εξαγόμενων
εμπορευμάτων από τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας τον Ιανουάριο του 2019 ανήλθε σε 25.534.424 χιλ.
δηνάρια (ήτοι 415.058 χιλ. ευρώ), σημειώνοντας μείωση κατά 1,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή
περίοδο. Η αξία των εισαγόμενων αγαθών κατά την ίδια περίοδο ήταν 35.037.733 χιλιάδες δηνάρια (ήτοι
569.598 χιλ. ευρώ), ή 1,4% περισσότερο από την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το εμπορικό έλλειμμα τον
Ιανουάριο του 2019 ήταν 9.503.308 χιλ. δηνάρια (ήτοι 154.540 χιλ. ευρώ). Η κάλυψη των εισαγωγών από τις
εξαγωγές τον Ιανουάριο του 2019 ήταν 72,9%. Το εξωτερικό εμπόριο ανά προϊόν δείχνει ότι στις εξαγωγές τα
σημαντικότερα προϊόντα είναι καταλύτες με πολύτιμα μέταλλα ή ενώσεις πολύτιμων μετάλλων ως δραστική
ουσία, σύνολα καλωδίων ανάφλεξης και άλλα σύνολα καλωδίων των τύπων που χρησιμοποιούνται σε
οχήματα, αεροσκάφη ή τα πλοία, μέρη των καθισμάτων της υποομάδας 821.1 και μηχανοκίνητα οχήματα για τη
μεταφορά 10 ή περισσοτέρων προσώπων, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, με κινητήρα εσωτερικής καύσης
με ανάφλεξη με συμπίεση (πετρέλαιο ντίζελ ή ημι-ντίζελ). Στις εισαγωγές, τα σημαντικότερα προϊόντα είναι
πλατίνα και κράματα λευκοχρύσου, σε ακατέργαστη μορφή ή σε μορφή σκόνης, πετρελαϊκά έλαια και έλαια
από ασφαλτούχα ορυκτά (άλλα από τα ακατέργαστα), πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από όχι σε
κράμα χάλυβες, μη επιστρωμένα, επικαλυμμένα ή επικαλυμμένα και άλλα μέταλλα της ομάδας πλατίνας και
των κραμάτων αυτών, σε ακατέργαστη μορφή ή σε σκόνη. Τον Ιανουάριο του 2019, σύμφωνα με το συνολικό
όγκο εξωτερικού εμπορίου, οι σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας ήταν
η Γερμανία, η Μεγάλη Βρετανία, η Ελλάδα, η Κίνα και η Βουλγαρία.
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-Αντιπρόεδρος Κυβέρνησης Βόρειας Μακεδονίας, κ. Κ. Angjushev: Αισιοδοξία για τα οικονομικά
αποτελέσματα της χώρας
Σχολιάζοντας την οικονομική ανάπτυξη της χώρας ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης αρμόδιος για τις
οικονομικές υποθέσεις κ. Angjusev ανέφερε ότι κανείς δεν αναμένει η χώρα να γίνει Ελβετία από την μια μέρα
στην άλλη. Επισήμανε ότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι έχει γίνει το πρώτο βήμα και αυτό είναι αύξηση των
άμεσων ξένων επενδύσεων που ανήλθαν σε 624,49 εκατ. ευρώ το 2018, δηλαδή κατά 276% περισσότερο σε
σύγκριση με τα προηγούμενα οκτώ χρόνια και σχεδόν δύο φορές περισσότερο από τις άμεσες ξένες
επενδύσεις στην καλύτερη χρονιά της τελευταίας δεκαετίας. Επίσης, ανέφερε ότι, από τα 624 εκατ. ευρώ, τα
405 εκατ. ευρώ επανεπενδύονται και αυτό μπορεί να οφείλεται εν μέρει στην προοπτική ένταξης στο ΝΑΤΟ.
Τόνισε ότι αυτό από μόνο του δεν θα οδηγήσει σε οικονομική ανάπτυξη, αλλά απαιτείται να συνδυαστεί με
καλές πολιτικές και φιλικό επιχειρηματικό κλίμα. Σε κάθε περίπτωση, τόνισε ότι η επίτευξη οικονομικών
αποτελεσμάτων απαιτεί χρόνο.
-Υπουργός Οικονομικών, κ. D. Tevdovski: Σταθεροποίηση του Δημόσιου χρέους στο 48,7% του ΑΕΠ
Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Tevdovski, οι τροποποιήσεις του νόμου περί δημόσιου χρέους που
βρίσκονται στην κοινοβουλευτική διαδικασία αποσκοπούν στη μεγαλύτερη διαφάνεια και είναι σύμφωνες τις
συστάσεις των αρμόδιων διεθνών οργανισμών. Οι αλλαγές αυτές θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη αξιοπιστία των
στοιχείων του δημόσιου χρέους και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη από τους επενδυτές, δήλωσε σε συνέντευξή του
ο εν λόγω Υπουργός. Το δημόσιο χρέος στα τέλη του 2018 ήταν 48,7% του ΑΕΠ περίπου όσο και στο τέλος
του 2016 (48,8% του ΑΕΠ). "Κατά την περίοδο 2008 έως 2016, το κοινό το χρέος αυξήθηκε με πολύ υψηλό
ρυθμό. Στη συνέχεια αυξήθηκε από 23,3% σε 48,8% του ΑΕΠ ", σύμφωνα με δήλωση του κ. Tevdovski.
-Μπαχάμες και Βερμούδες μεταξύ των πέντε ξένων επενδυτών το 2018
Πέρυσι, πραγματοποιήθηκαν ξένες επενδύσεις στην Βόρεια Μακεδονία ύψους 624 εκατ. ευρώ, το οποίο ήταν
ρεκόρ υψηλό από το 2010 και μετά. Από το ποσό αυτό, 404 εκατ. ευρώ ήταν άμεσες επενδύσεις και 220 ευρώ
μη κατανεμηθέν κέρδος, δηλαδή επανεπένδυση περιουσιακών στοιχείων από ξένες εταιρείες που
δραστηριοποιούνται εδώ και πολύ καιρό στη χώρα. Στη λίστα των πέντε μεγαλύτερων επενδυτών για το
περασμένο έτος, ήταν η Μεγάλη Βρετανία η οποία φαίνεται να έχει επενδύσει 113 εκατ. ευρώ, η Γερμανία (38
εκατ. ευρώ), η Τουρκία (36 εκατ. ευρώ), οι Βερμούδες (36 εκατ. ευρώ) και οι Μπαχάμες (31 εκατ. ευρώ). Είναι
φανερό ότι μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων επενδυτών υπάρχουν δύο εξωτικές χώρες που είναι γνωστές ως
φορολογικοί παράδεισοι.
-ΔΝΤ: 15 – 25% η απώλεια εσόδων για το κράτος εξ αιτίας μη έκδοση αποδείξεων
Σύμφωνα με έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) για τη Βόρεια Μακεδονία, η μη έκδοση
αποδείξεων εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα, εξ αιτίας του οποίου ο ΦΠΑ στη χώρα δεν εισπράττεται
πλήρως. Το ΔΝΤ εκτιμά ότι 15% έως 25% των πιθανών φορολογικών εσόδων, αντί να εισέλθουν στον
προϋπολογισμό, χάνονται στη σκιώδη οικονομία. Σύμφωνα με το ΔΝΤ, πέρυσι η Κυβέρνηση της Βόρειας
Μακεδονίας εισέπραξε 800 εκατ. ευρώ από ΦΠΑ, δηλαδή κάτω από τον μέσο όρο των χωρών της περιοχής.
Για λόγους καλύτερης είσπραξης του ΦΠΑ, ο Πρωθυπουργός κ. Ζόραν Ζάεφ ανακοίνωσε επιστροφή 15% επί
των χρημάτων που καταβάλλουν οι πολίτες για ΦΠΑ. Ωστόσο, το Υπουργείο Οικονομικών δεν αποκαλύπτει
λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιηθεί αυτό το μέτρο. Αντιθέτως αναφέρθηκε ότι
αναλύονται όλες οι πιθανές επιπτώσεις της εφαρμογής αυτού του μέτρου και ότι οι προετοιμασίες βρίσκονται
σε εξέλιξη. Από την άλλη πλευρά φοροτεχνικοί εκτιμούν ότι το μέτρο είναι περίπλοκο και η εφαρμογή του
απαιτεί προσοχή και προετοιμασία. Επίσης εκτιμούν ότι η χώρα χρειάζεται κάρτες ψηφιακής πληρωμής στις
οποίες θα καταγραφεί το ποσό του ΦΠΑ που θα καταβληθεί και απαιτούνται περισσότερες επιτόπιες
επιθεωρήσεις, διότι σε πολλές περιοχές δεν εκδίδονται καθόλου αποδείξεις ή αυτό γίνεται σε πολύ μικρή
κλίμακα.

3. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
-Στην δεύτερη θέση η Ελλάδα μεταξύ εμπορικών εταίρων της Βόρειας Μακεδονίας
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Σύμφωνα με τα προσφάτως δημοσιευθέντα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Βόρειας Μακεδονίας για το
εξωτερικό εμπόριο της χώρας, οι εξαγωγές της Βόρειας Μακεδονίας ανήλθαν, το 2018, σε 5,8 δισ. ευρώ,
καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 17,0% έναντι του 2017 (5,0 δισ. ευρώ). Οι εισαγωγές κινήθηκαν επίσης
ανοδικά, κατά 12,4%, αγγίζοντας τα 7,7 δισ. ευρώ (από 6,8 δισ. ευρώ το 2017). Ως εκ των ανωτέρω, ο
συνολικός όγκος του εξωτερικού εμπορίου της Βόρειας Μακεδονίας ανήλθε, το 2018, σε 13,5 δισ. ευρώ,
αυξανόμενος κατά 14,4%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου διατηρήθηκε σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με το
2017, ανερχόμενο σε 1,8 δισ. ευρώ. Το ποσοστό κάλυψης των εισαγωγών από τις εξαγωγές ανήλθε σε 76,4%
(από 73,4% το 2017). Οι διμερείς εμπορικές σχέσεις Ελλάδας - Βόρεια Μακεδονία καταγράφουν έντονα
ανοδική πορεία την τελευταία διετία, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να είναι σήμερα ο δεύτερος
σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Βόρειας Μακεδονίας (από τέταρτος το 2016), μετά τη Γερμανία. Ο
διμερής όγκος εμπορίου αυξήθηκε κατά 15,8% έναντι του 2017 και οι ελληνικές εξαγωγές κατέγραψαν
σημαντική άνοδο της τάξης του 19,1%. Αυξητικά κινήθηκαν και οι εξαγωγές της Βόρειας Μακεδονίας στην
Ελλάδα (κατά 5,8%). Το πλεόνασμα υπέρ της Ελλάδας στο διμερές εμπορικό ισοζύγιο (459,8 εκ. ευρώ)
διευρύνθηκε κατά 25,6% έναντι του 2017 (366,1 εκ. ευρώ). Το μερίδιο των ελληνικών εισαγωγών επί του
συνόλου των εισαγωγών της Βόρειας Μακεδονίας ανήλθε σε 8,5% (από 8,0% το 2017), ενώ η Ελλάδα
απορρόφησε, το 2018, το 3,2% των εξαγωγών της Βόρειας Μακεδονίας (από 3,6% το 2017). Περισσότερα
στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/65713
-Ίδρυση Γραφείων εμπορικών υποθέσεων της Βόρειας Μακεδονίας σε Γερμανία, Ηνωμένες Πολιτείες
και Τουρκία με αρμοδιότητα την προσέλκυση επενδύσεων
Η Κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας σχεδιάζει, σύμφωνα με δημοσίευμα του εδώ πρακτορείου ειδήσεων
‘MIA’, να ιδρύσει, έως το τέλος 2019, Γραφεία εμπορικών υποθέσεων σε Γερμανία, Ηνωμένες Πολιτείες και
Τουρκία, με αρμοδιότητα την προσέλκυση επενδύσεων. Όπως αναφέρεται, το Γραφείο της Γερμανίας θα έχει
αρμοδιότητα για την Ευρώπη, της Τουρκίας για τη Μέση Ανατολή και των ΗΠΑ για την αμερικανική ήπειρο. Η
Υπηρεσία τεχνολογικών και βιομηχανικών αναπτυξιακών ζωνών (ΤΒΑΖ) της Βόρειας Μακεδονίας έχει
αναλάβει την επιλογή των ατόμων για τη στελέχωση των ως άνω Γραφείων, καθώς και την οικονομική και
υλικοτεχνική υποστήριξή τους. Σημειώνεται ότι η Γερμανία κατατάσσεται στην 6η θέση μεταξύ των χωρών
προσέλκυσης Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) στη Βόρεια Μακεδονία, με το ύψος των επενδεδυμένων
κεφαλαίων (κυρίως σε ΤΒΑΖ) να ανέρχεται σε 273,0 εκ. ευρώ (5,8% επί του συνόλου των εισερχόμενων ΑΞΕ
- στοιχεία θέσης 1997-2017, Κεντρική Τράπεζα Βόρειας Μακεδονίας). Ακολουθεί η Τουρκία στην 7η θέση με
252,3 εκ. ευρώ (5,4% επί του συνόλου των ΑΞΕ), ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες κατατάσσονται αρκετά
χαμηλότερα στη 19η θέση με 58,1 εκ. ευρώ (1,2% επί του συνόλου των ΑΞΕ).
-Μείωση τιμών περιαγωγής μεταξύ των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων μέχρι το 2021
Κατά την Ψηφιακή Σύνοδο Κορυφής στο Βελιγράδι στις 4 και 5 Απριλίου τ.ε., οι έξι χώρες των Δυτικών
Βαλκανίων σχεδιάζουν να προχωρήσουν στην υπογραφή περιφερειακής συμφωνίας, με την οποία τα κόστη
περιαγωγής θα αρχίσουν να μειώνονται μέχρι την τελική εξάλειψή τους συνολικά μέχρι το 2021.

4. Ευρωπαϊκή προοπτική
-Δημοσίευμα εδώ ΜΜΕ περί εμπορικών σημάτων που φέρουν τον όρο «Μακεδονία»
Δημοσίευμα της ιστοσελίδας του εδώ τηλεοπτικού σταθμού «Telma» (από 5 τ.μ.) αναφέρεται στο θέμα των
εμπορικών σημάτων εταιρειών της Βόρειας Μακεδονίας που φέρουν τον όρο «Μακεδονία». Όπως
σημειώνεται, σε σύνολο 14.556 εμπορικών σημάτων εντός της Βόρειας Μακεδονίας 79 περιέχουν τον όρο
«Makedonija», 77 τον όρο «Macedonia», 12 τον επιθετικό προσδιορισμό «Macedonian» και 128 τα αρχικά
«ΜΚ» ή «ΜΑΚ». Επιπλέον, από τα 344 διεθνώς καταχωρημένα εμπορικά σήματα εταιρειών της Βόρειας
Μακεδονίας μόνον πέντε περιέχουν τον όρο «Macedonia». Όσον αφορά στις Προστατευόμενες Ονομασίες
Προέλευσης και Γεωγραφικές Ενδείξεις (ΠΟΠ/ΠΓΕ) σε σύνολο 53 προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ της Βόρειας
Μακεδονίας, μόνον ένα φέρει τον προσδιορισμό «Makedonski» - πρόκειται για το τρόφιμο «άιβαρ (ajvar)»
ένα είδος σάλτσας/σαλάτας από κόκκινη πιπεριά -. Το εν λόγω δημοσίευμα αναφέρεται και στην ελληνική
πλευρά, σημειώνοντας ότι ο όρος «Macedonia» περιλαμβάνεται σε 182 εμπορικά σήματα και ότι 4.000
ελληνικές εταιρείες χρησιμοποιούν τον όρο «Macedonia» για να περιγράψουν ένα ή περισσότερα προϊόντα
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τους. Σύμφωνα με τον τ/σ ‘Telma’, εταιρείες της Βόρειας Μακεδονίας έχουν ήδη αρχίσει να θέτουν ερωτήματα
σχετικά με το θέμα στο εδώ Γραφείο Προστασίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν
δίδεται κάποια απάντηση, καθώς δεν έχουν εκδοθεί οδηγίες από τις αρμόδιες Αρχές.
-Πρόγραμμα Οικονομικής Μεταρρύθμισης 2019-2021
Ως υποψήφια χώρα, η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας έχει προετοιμάσει έντεκα προγράμματα μέχρι
σήμερα, επτά προενταξιακά οικονομικά προγράμματα και τέσσερα προγράμματα οικονομικής μεταρρύθμισης
(ERP). Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) εισήγαγε μια νέα προσέγγιση στην οικονομική διακυβέρνηση στη
στρατηγική διεύρυνσης από τον Οκτώβριο του 2013, καθιστώντας τον βασικό πυλώνα της διαδικασίας
διεύρυνσης. Κύριος στόχος αυτής της προσέγγισης είναι να βοηθήσει τις χώρες της διεύρυνσης να
αντιμετωπίσουν πρώτα τα βασικά οικονομικά στοιχεία και να πληρούν τα κριτήρια οικονομικής προσχώρησης.
Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή στο διάλογο για τις οικονομικές πολιτικές και την καλύτερη υποβολή
εκθέσεων, με στόχο την παροχή σαφέστερων οδηγιών για τις μεταρρυθμίσεις που είναι απαραίτητες για την
υποστήριξη της μακροπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας. Από το 2015, οι χώρες των
Δυτικών Βαλκανίων, μεταξύ των οποίων και η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, κλήθηκαν να βελτιώσουν
τις οικονομικές τους πολιτικές και την οικονομική διακυβέρνηση με την προετοιμασία προγραμμάτων
οικονομικής μεταρρύθμισης (ERP) που καλύπτουν περίοδο τριών ετών. Το Πρόγραμμα Οικονομικής
Μεταρρύθμισης 2019-2021 είναι το πέμπτο έγγραφο αυτού του τύπου που καταρτίστηκε σύμφωνα με τις
οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το πρόγραμμα παρουσιάζει το μεσοπρόθεσμο μακροοικονομικό και
φορολογικό πλαίσιο, καθώς και τις τομεακές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την προώθηση τόσο της
ανταγωνιστικότητας όσο και της ανάπτυξης. Το πρόγραμμα καταρτίζεται σύμφωνα με το κυβερνητικό
πρόγραμμα 2017-2020, την αναθεωρημένη δημοσιονομική στρατηγική για την περίοδο 2019-2021 και τον
ετήσιο προϋπολογισμό της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας για το 2019, καθώς και με άλλα εθνικά
στρατηγικά έγγραφα, όπως το εθνικό πρόγραμμα Έγκριση του κοινοτικού κεκτημένου, της Συμφωνίας
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και των εθνικών τομεακών στρατηγικών: Πρόγραμμα μεταρρύθμισης της
διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών 2018-2021, Βιομηχανική στρατηγική για την περίοδο 2018-2027,
Στρατηγική για την επισημοποίηση της άτυπης οικονομίας 2018-2022, Στρατηγική Καινοτομίας 2012- 2020,
Στρατηγική για την ανταγωνιστικότητα 2016-2020 κλπ. Επιπλέον, το πρόγραμμα είναι σύμφωνο με τη
στρατηγική της ΕΕ για την ταχεία, βιώσιμη και ολοκληρωμένη οικονομική ανάπτυξη "Ευρώπη 2020", καθώς και
με τη στρατηγική του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας 2020 " Θέσεις εργασίας και ευημερία σε μια
ευρωπαϊκή προοπτική ", η οποία ακολουθεί στενά το όραμα του " Europe 2020 ".
-Αντιπρόεδρος Κυβέρνησης, κ. B. Osmani: Εστίαση ενδιαφέροντος στο κυβερνητικό πρόγραμμα
μεταρρυθμίσεων
Όπως δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης αρμόδιος για ευρωπαϊκά θέματα κ. Bujar Osmani, πριν από
την έναρξη της επιτροπής εργασίας για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, η χώρα πρέπει να παραμείνει
επικεντρωμένη στο κυβερνητικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, έχοντας κατά νου ότι οι σημαντικότεροι μήνες
της διαδικασίας ένταξης ακολουθούν και από αυτό θα κριθεί εάν θα αποφασισθεί η έναρξη των
διαπραγματεύσεων με την ΕΕ. Όπως ανέφερε έχει σημειωθεί πρόοδος στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων,
ειδικά στους τέσσερις τομείς που εντόπισε το Συμβούλιο της ΕΕ ως προτεραιότητα, και εξέφρασε την ελπίδα
ότι εξ’ αιτίας της προόδου αυτής μια θετική απόφαση για τη Βόρεια Μακεδονία είναι πιθανόν να εγκριθεί τον
Ιούνιο τ.ε.. Η Κυβέρνηση έχει υιοθετήσει μια δέσμη μεταρρυθμίσεων στον τομέα των υπηρεσιών ασφαλείας,
καθώς και νομοθεσία σχετική με τη δικαιοσύνη τη δημόσια διοίκηση. Τόνισε ότι έχουν εναρμονίσει οι νομικές
λύσεις με την ΕΕ και όλους τους διεθνείς οργανισμούς και ανέφερε ότι πολλοί από αυτούς τους νόμους έχουν
περάσει την πρώτη ανάγνωση στο Κοινοβούλιο και αναμένεται να οριστικοποιηθούν. Δεν παρέλειψε να
αναφέρει επίσης ότι αναμένει την υποστήριξη της αντιπολίτευσης για τους νόμους αυτούς.
-Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αξιολογεί την πρόοδο της Βόρειας Μακεδονίας, ενόψει
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου 2019 για την έναρξη των διαπραγματεύσεων προσχώρησης
στην ΕΕ
Μια αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επισκέφτηκε στα Σκόπια με σκοπό να αξιολογήσει την
πρόοδο της χώρας πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου τ.ε., το οποίο θα αποφασίσει εάν θα
αρχίσoυν οι διαπραγματεύσεις ένταξης με την Βόρεια Μακεδονία. Τα επτά μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών
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Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (AFET) με επικεφαλής τον Εσθονό ευρωβουλευτή κ. Tune Kelam
συναντήθηκαν με τους πολιτικούς ηγέτες, την αντιπολίτευση και τους εκπροσώπους της Κοινωνίας των
Πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία στα Σκόπια ανακοίνωσε επίσης ότι οι ευρωβουλευτές επιθεώρησαν
ένα έργο χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ, προκειμένου να δουν πώς χρησιμοποιούνται τα ευρωπαϊκά κονδύλια.
Η αντιπροσωπεία αποτελούνταν από τον κ. Tune Kelam (ΕΛΚ), τη Ρουμάνα ευρωβουλευτή κα. Christian Preda
(ΕΛΚ), τον κ. Knut Fleckentein (SD) από τη Γερμανία, τον κ. Juan Ferndando Lopez Agilar από την Ισπανία,
τους κ.κ. Bas Belder (ALDE) και τον Ilhan Kjuçuk από τη Βουλγαρία και τον κ. Tomas Mezeriks του Κόμματος
των Πράσινων / ΕΕΣ από την Ουγγαρία.

5. Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος
-136 κρατικοί οργανισμοί και δημόσιες επιχειρήσεις αλλάζουν ονομασία στη Βόρεια Μακεδονία, στο
πλαίσιο της εφαρμογής της Συμφωνίας των Πρεσπών
Στο πλαίσιο της εφαρμογής της Συμφωνίας των Πρεσπών, η Κυβέρνηση ανακοίνωσε την αλλαγή των
ονομάτων σε 136 κρατικούς φορείς και δημόσια ιδρύματα, δηλαδή ιδρύματα που χρηματοδοτούνται από τον
κρατικό προϋπολογισμό. Στις περισσότερες περιπτώσεις στα νέα ονόματα το επίθετο «Μακεδονικό» θα
αντικατασταθεί από το όρο «Εθνικό». Παράδειγμα η «Μακεδονική Ραδιοτηλεόραση» θα αλλάξει σε «Εθνική
Ραδιοφωνία», η «Μακεδονική Φιλαρμονική» θα μετονομαστεί σε «Εθνική Φιλαρμονική», τα «Μακεδονικά
Ταχυδρομεία» θα γίνουν «Εθνική Ταχυδρομική Υπηρεσία», το «Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων», θα
αποκαλείται «Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων», ο «Οργανισμός Πληροφοριών της Μακεδονίας» θα γίνει Εθνικός
Οργανισμός Πληροφοριών, ενώ οι «Σιδηρόδρομοι της Μακεδονίας» θα αποκαλούνται πλέον «Σιδηρόδρομοι
της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας» κ.ο.κ.. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, τα θεσμικά
όργανα έχουν τέσσερις μήνες για να αλλάξουν τα ονόματα και εντός μιας εβδομάδας πρέπει να υποβάλουν
έκθεση σχετικά με τις αλλαγές σε οτιδήποτε αποτυπώνει το όνομα του φορέα, όπως για παράδειγμα επίσημο
λογότυπο, σφραγίδες, ιστοσελίδα, έντυπο υλικό, φάκελοι κλπ. Εξαίρεση στις εν λόγω αλλαγές αποτελούν το
Εθνικό Θέατρο της Μακεδονίας, όπου ο όρος «Μακεδονία» παραμένει στο όνομα του ιδρύματος, καθώς και η
Μακεδονική Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών (MASA) που δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των ιδρυμάτων
για τα οποία η Κυβέρνηση έχει καθορίσει νέα ονόματα. Ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Nikola Dimitrov δήλωσε ότι
θα ζητηθεί ξεχωριστή λύση για το ‘MASA’, αλλά η βασική αρχή είναι ο σεβασμός της ταυτότητας του λαού της
Βόρειας Μακεδονίας και του συνταγματικού ονόματος του κράτους.
-To “Made in Macedonia” θα αντικατασταθεί με το “Made in North Macedonia” για τα προϊόντα της
χώρας
Εμπειρογνώμονες και καθηγητές έχουν ξεκινήσει δημόσιο διάλογο για το θέμα της σήμανσης των προϊόντων,
μετά την εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών, όπως προκύπτει από εδώ δημοσιεύματα του τύπου.
Σύμφωνα με κάποιους οι εταιρείες της Βόρειας Μακεδονίας που εξάγουν την παραγωγή τους θα πρέπει να
αναγράφουν τον όρο "Made in North Macedonia", στα προϊόντα τους και οι ελληνικές εταιρείες δεν θα μπορούν
να χρησιμοποιούν το "Made in Macedonia" για τα δικά τους, οπότε θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το σήμα
"Made in Greece". Άλλοι πάλι, όπως ο καθηγητή κ. Gjorgji Spasov, ισχυρίζονται ότι η Ελλάδα είναι η μόνη
χώρα που δικαιούται να χρησιμοποιεί τον όρο «Makedonia», για τα προϊόντα προέλευσης από την ελληνική
περιφέρεια που φέρει το εν λόγω όνομα. Επίσης, κάποιοι θεωρούν ότι το σήμα θα ενισχυθεί ως ελληνικό,
μέσω του ονόματος του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και του
συνόλου των οργανώσεων και εταιρειών της κοινωνίας των πολιτών, που έχουν πρόσφατα καταχωρηθεί με το
όνομα της Μακεδονίας. Ο καθηγητής κ. Gjorgji Filipov εξηγεί ότι μέχρι το τέλος του έτους θα συσταθεί μια
διεθνής επιτροπή εμπειρογνωμόνων για την αντιμετώπιση όλων των αμφιλεγόμενων ζητημάτων στο θέμα αυτό
μέσα στα επόμενα τρία χρόνια. Μια φορά το χρόνο η επιτροπή θα υποβάλει έκθεση στους πρωθυπουργούς
των δύο χωρών. Θα αποτελείται από εμπειρογνώμονες από τη Βόρεια Μακεδονία, την Ελλάδα, τα Ηνωμένα
Έθνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας και τον Διεθνή Οργανισμό
Τυποποίησης. Προς το παρόν, υπάρχουν περίπου 7.500 προϊόντα και στις δύο πλευρές των συνόρων που
περιέχουν στα ονόματά τους, είτε το ουσιαστικό της Μακεδονίας, είτε το επίθετο της Μακεδονίας. 3.000 από
αυτούς βρίσκονται στη Βόρεια Μακεδονία και 4.500 στην Ελλάδα. Οι εταιρείες και στις δύο χώρες θα είναι σε
θέση να παράσχουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την περιοχή προέλευσης του συγκεκριμένου
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προϊόντος, για παράδειγμα ότι ένα συγκεκριμένο κρασί προέρχεται από την περιοχή «Tikves», εξηγεί
καθηγητής κ. Gjorgji Filipov.
-Επιδημία ιλαράς στη Βόρεια Μακεδονία
259 άτομα έχουν προσβληθεί από ιλαρά από την έναρξη της επιδημίας στην Βόρεια Μακεδονία. 71
περιπτώσεις καταγράφηκαν στην διάρκεια μίας εβδομάδας, εκ των οποίων 65 είναι στα Σκόπια, πέντε στο
Τέτοβο και το ένα στο Στρούμιτσα. Τρία παιδιά έχουν πεθάνει μέχρι τώρα.

6. Εκδηλώσεις, εκθέσεις, επισκέψεις
-Επίσκεψη του Υπουργού ΨΗΠΤΕ στα Σκόπια και υπογραφή ΜοU για μείωση τιμών περιαγωγής
Στις 18 και 19 Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε, στα Σκόπια, επίσκεψη του Έλληνα Υπουργού Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΨΗΠΤΕ), κ. Νίκου Παππά, η οποία είχε ως στόχο την
δρομολόγηση δράσεων συνεργασίας, τόσο με τη Βόρεια Μακεδονία, όπως προβλέπεται στη Συμφωνία των
Πρεσπών, όσο και με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Ο Υπουργός ΨΗΠΤΕ συμμετείχε στη Σύνοδο
Ευρωπαϊκής Επιτροπής-Δυτικών Βαλκανίων, με θέμα την Ψηφιακή Ατζέντα της Επιτροπής για την περιοχή.
Παράλληλα, πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό της Κοινωνίας της Πληροφορίας και
Διοίκησης της Βόρειας Μακεδονίας, κ. Damjan Manchevski και τον Πρωθυπουργό της χώρας κ. Zoran Zaev.
Στο πλαίσιο αυτό, συζητήθηκε η πιθανή συνεργασία στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού του δημοσίου
τομέα και της οικονομίας και η παροχή τεχνογνωσίας από την Ελλάδα προς τη γειτονική χώρα. Ειδικώτερα,
όπως ανέφερε ο ίδιος ο κ. Υπουργός στο ΑΜΠΕ, συζητήθηκαν με τους βόρειους γείτονές μας οι δυνατότητες
συνεργασίας σε τομείς τεχνολογικής αιχμής, η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων στο Δημόσιο, ο
μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα και η αξιοποίηση της ευφυούς γεωργίας, καθώς και περαιτέρω
δυνατότητες που υπάρχουν στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Επιπλέον, υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας
(MOU) για τις μειώσεις των τιμών περιαγωγής μεταξύ Ελλάδος & Βορείου Μακεδονίας. Το Μνημόνιο που
υπεγράφη την 19η Φεβρουαρίου τ.ε. στα Σκόπια, μεταξύ των αρμοδίων Υπουργών των δυο χωρών, κ.κ. Παππά
& Manchevski, προβλέπει τη σταδιακή μείωση των τιμών roaming για τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνίας, τα
επόμενα τρία χρόνια, ενώ από την επόμενη ημέρα θα ξεκινήσουν οι συναντήσεις των ρυθμιστικών Αρχών των
δυο πλευρών για να διευθετήσουν τις λεπτομέρειες της εφαρμογής.
-Αποτελέσματα της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα ΔΟΣ και ΑΣ του ΥΠΕΞ (Σκόπια, 26-28.02.2019)
Από 26 έως 28 Φεβρουαρίου 2019, Ελληνική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα ΔΟΣ & ΑΣ
του ΥΠΕΞ, κ. Ιωάννη Μπράχο πραγματοποίησε επίσκεψη στα Σκόπια, με αντικείμενο την ενδυνάμωση των
διμερών οικονομικών σχέσεων και τον συντονισμό των δράσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του «Μέρους 2» της
Συμφωνίας των Πρεσπών. Ο Γενικός Γραμματέας ΔΟΣ & ΑΣ συνοδευόταν από τον Δ/ντή του Οικονομικού
Γραφείου του Έλληνα ΠΘ, κ. Γιώργο Τσίπρα. Η αντιπροσωπεία έγινε δεκτή από τον Πρωθυπουργό της
Βόρειας Μακεδονίας κ. Ζάεφ, όπου συζητήθηκε η πρακτική εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών, καθώς και
η εντατικοποίηση της οικονομικής συνεργασίας, που αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση εμπορικών
ανταλλαγών και σε αμοιβαία οικονομικά οφέλη. Ο κ. Μπράχος συναντήθηκε με τον Αντιπρόεδρο της
Κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας αρμόδιο για ευρωπαϊκά θέματα, κ. Μπούγιαρ Οσμάνι, με τον οποίο
συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην εκπλήρωση των δεσμεύσεων που απορρέουν από την Συμφωνία των
Πρεσπών, στη οικονομική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών με ιδιαίτερη έμφαση στην περιφερειακή
οικονομική ολοκλήρωση και οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις που έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα. Επίσης,
υπήρξαν επαφές μεταξύ της ελληνικής αντιπροσωπείας και ομόλογης αντιπροσωπείας υπό τον Γενικό
Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών κ. Βίκτορ Ντίμοφσκι. Στη συνάντηση εξετάστηκαν οι δυνατότητες
προώθησης της συνεργασίας σε όλους τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος και ιδιαίτερα στον τομέα της
οικονομίας. Συμφωνήθηκε η προετοιμασία ενός Σχεδίου Δράσης, στο οποίο θα καταγραφούν οι
δραστηριότητες κατά την επόμενη περίοδο που θα συμβάλλουν στην διαμόρφωση ενός συμβατικού πλαισίου
συνεργασίας, καθώς και ένα χρονικό πλαίσιο μελλοντικών βημάτων για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων
αυτών. Κατά τη διάρκεια γεύματος εργασίας υπήρξε η ευκαιρία συνάντησης με τους Δημάρχους των Δήμων
που βρίσκονται στην περιοχή των συνόρων με την Ελλάδα - Μοναστήρι (Bitola), Πρίλεπ (Prilep), Γευγελή
(Gevjelja), Κρούσεβο (Krushevo), Δοϊράνης (Dojran), Νόβατσι (Novaci) - όπου συζητήθηκαν οι δυνατότητες
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στενότερης συνεργασίας με τους ελληνικούς μεθοριακούς Δήμους, καθώς και η χρήση των ελληνικών
εμπειριών σχετικά με την υποβολή προτάσεων για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση της διασυνοριακής
συνεργασίας. Επίσης, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης αρμόδιος για τα θέματα της οικονομίας κ. Κότσο
Ανγκιούσεφ παρέθεσε δείπνο εργασίας στην ελληνική αντιπροσωπεία, κατά την διάρκεια του οποίου
συζητήθηκαν ειδικότερα θέματα οικονομικού ενδιαφέροντος, με έμφαση σε θέματα του τομέα ενέργειας.
Επιπλέο, ο κ. Μπράχος συναντήθηκε με Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Γκόραν Σουγκαρέσκι και
τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Χωροταξίας κ. Γιάννη Μακραντούλι με τους οποίους συζητήθηκαν θέματα
της αρμοδιότητός τους. Τέλος, η ελληνική αντιπροσωπεία συναντήθηκε με την εδώ ελληνική επιχειρηματική
κοινότητα στο πλαίσιο του 3ου Greek Business Roundtable, που διοργανώθηκε από το Γραφείο ΟΕΥ-Σκοπίων
και στο οποίο συμμετείχαν ενεργά μεγάλες επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων που δραστηριοποιούνται στη
Βόρεια Μακεδονία. Ο κ. Μπράχος ενημέρωσε τις επιχειρήσεις για τους στόχους του ταξιδιού του. Από πλευράς
τους οι επιχειρήσεις έθεσαν θέματα που απασχολούν το εδώ ελληνικό επιχειρείν.
-Επίσκεψη ΑΝΥΠΕΞ κας Αναγνωστόπουλου (Σκόπια, 7- 8 Μαρτίου 2019) - Υπογραφή Συμφωνίας νέας
συνοριακής διόδου στις Πρέσπες
Κατά την διάρκεια επίσκεψης εργασίας στα Σκόπια 7 & 8 Μαρτίου 2019, η ΑΝΥΠΕΞ κα Σία Αναγνωστόπουλου
είχε σειρά συναντήσεων με υψηλούς αξιωματούχους της γείτονος χώρα. Στις 8.3.2019 συναντήθηκε με τον
ΥΠΕΞ, κ. Νίκολα Ντιμιτρόφ, με τον οποίο υπέγραψαν Συμφωνία για την διάνοιξη νέας συνοριακής διόδου στην
περιοχή της Λίμνης των Πρεσπών, (Μάρκοβα Νόγκα-Λαιμός). Αυτή είναι η πρώτη συμφωνία που υπογράφεται
μεταξύ της Ελλάδας και της Βόρεια Μακεδονίας και αναμένεται περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων,
εντατικοποίηση της επικοινωνίας και συνολική ανάπτυξη της περιοχής των Πρεσπών. Κατά τη διάρκεια της
επίσκεψης, η κα ΑΝΥΠΕΞ συναντήθηκε, επίσης με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης υπεύθυνο για τις
ευρωπαϊκές υποθέσεις κ. Μπουγιάρ Οσμάνι με τον οποίο συζητήθηκαν θέματα που συνδέονται με την
ευρωατλαντική ενσωμάτωση της χώρας, την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την
Συμφωνία των Πρεσπών, την ελληνική στήριξη για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Βόρειας
Μακεδονίας με την ΕΕ, τη διμερή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, ιδιαίτερα την διασυνοριακή συνεργασία,
καθώς και τις δυνατότητες για περιφερειακή συνεργασία. Τέλος, η ΑΝΥΠΕΞ συναντήθηκε με τον
Πρωθυπουργό της χώρας κ. Ζόραν Ζάεφ.
-Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκών Ελεύθερων Οικονομικών Ζωνών στα Σκόπια
Στις 2-4 Μαΐου 2019, τα Σκόπια θα φιλοξενήσουν Σύνοδο κορυφής των Ευρωπαϊκών Ελεύθερων Οικονομικών
Ζωνών με πάνω από 350 συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο. Η Διεύθυνση Τεχνολογικών και Βιομηχανικών
Ζωνών Ανάπτυξης (ΤΒΖΑ) θα φιλοξενήσει την εν λόγω Σύνοδο, σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Ελεύθερων Ζωνών. Θα προσκληθούν να συμμετάσχουν Υπουργοί και Αναπληρωτές Πρωθυπουργοί καθώς και
εκπρόσωποι των ελεύθερων οικονομικών ζωνών. Με την ευκαιρία της Συνόδου θα προβληθούν θέματα, μεταξύ
των οποίων η εναρμόνιση των πολιτικών για τις ελεύθερες οικονομικές ζώνες στην περιοχή και η ανάληψη
κοινής στάσης, όσον αφορά στην επέκταση της κυβερνητικής βοήθειας σε ξένους επενδυτές. Η Διεύθυνση
ΤΒΖΑ αναφέρει ότι οι κρατικές επιδοτήσεις ευθυγραμμίζονται με εκείνες της ΕΕ, αλλά αυτό που θέλει η ΕΕ είναι
η ευθυγράμμιση των κανονισμών στην περιοχή. Η Διεύθυνση ΤΒΖΑ αναμένει επίσης ότι η διάσκεψη κορυφής
θα αυξήσει την προβολή της χώρας. Σύμφωνα με στοιχεία των ΤΒΖΑ, τους τελευταίους μήνες έχουν
πραγματοποιηθεί δεκαεπτά νέες επενδύσεις στις ζώνες που βρίσκονται σε διαφορετικό στάδιο υλοποίησης.
Κατά την επόμενη περίοδο θα υπογραφούν συμφωνίες για πέντε έως έξι περισσότερες επενδύσεις και ο
αριθμός των επενδύσεων αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω τα επόμενα δύο χρόνια. Η Διεύθυνση Τεχνολογικής
και Βιομηχανικής Ανάπτυξης Ζώνες επισήμανε ότι οι αρχές έχουν εξασφαλίσει ότι ο ελάχιστος μισθός για τους
εργαζομένους στις βιομηχανικές ζώνες της Βορείου Μακεδονίας είναι 300 ευρώ.
Η Προϊσταμένη
Παγώνα Λάρδα
Σύμβουλος ΟΕΥ Α’
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