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1. Επιχειρηματική δραστηριότητα
1.1

Ενέργεια και Ορυκτά

-ERC: Μείωση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας τον Απρίλιο 2022
O Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας της Βόρειας Μακεδονίας, κ. Marko Bislimoski, ο
οποίος επανεξελέγη Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ρυθμιστικών Αρχών της
Ενεργειακής Κοινότητας, δήλωσε ότι μείωση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας ενδέχεται να
υπάρξει στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Απριλίου 2022, ωστόσο, υπογράμμισε ότι η μείωση αυτή
θα συμβεί σε σχέση με τις σημερινές, αυξημένες τιμές και όχι σε σχέση με τις τιμές του
προηγουμένου έτους.
-Ενέργεια / Σεπτέμβριος 2021 (προσωρινά στοιχεία)
Σύμφωνα με στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Βορείου Μακεδονίας, τον Σεπτέμβριο
2021, η συνολική κατανάλωση ενέργειας (ανά τύπο) ήταν: 528.695 MWh ηλεκτρισμού, 37.226 εκ.
nm3 φυσικού αερίου, 435.707 τόνοι άνθρακα και 92.829 τόνοι λοιπών πετρελαϊκών προϊόντων. Η
ακαθάριστη εθνική παραγωγή ενέργειας συμμετείχε με ποσοστό 87,9% στη συνολική εθνική
κατανάλωση, ενώ το 96,61% της συνολικής κατανάλωσης άνθρακα αφορούσε στην παραγωγή
ηλεκτρισμού.
-Δάνεια από Ευρώπη για την εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
Για να εξασφαλιστεί η τακτική τροφοδοσία, στις 8.11.2021 αντλήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ενέργειας 30 έως 40 μεγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας, ενημέρωσε ο διευθυντής του διαχειριστή του
συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας MEPSO κ. Kushtrim Ramadani. Οι καιρικές συνθήκες
είναι υπέρ, προς το παρόν, οπότε η ενεργειακή κατάσταση καλύπτεται με την εγχώρια παραγωγή
από τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς και τις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της ESM. Στα μέσα
Οκτωβρίου υπήρχαν 600-700.000 τόνοι άνθρακα. Για τις 7 Νοεμβρίου, παρασχέθηκαν 240
μεγαβατώρες στην τιμή των 199,06 ευρώ από την εταιρεία GEN-I Prodazija na Drooel DOOEL, και
για τις 8 και 9 Νοεμβρίου η ESM αγόρασε ρεύμα από τέσσερις εταιρείες σε τιμές που κυμαίνονται
από 207 έως 259 ευρώ ανά μεγαβατώρα.
-Νέα στρατηγική επένδυση για ηλιακό πάρκο, αξίας 270 εκατ. ευρώ
Η Κυβέρνηση της ΔτΒΜ ενέκρινε νέα στρατηγική επένδυση της γαλλικής εταιρείας Akuo Energy Sas
Paris, μέσω της εταιρείας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας OSTRO SOLAR – Σκόπια, που αφορά
στην κατασκευή του «Solar Park Stipion» αξίας 270 εκατ. ευρώ, με δυνατότητα παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από 350 έως 400 μεγαβατώρες.

1.2

Τομέας Κατασκευών, Δομικών Υλικών και Real Estate

-Πιθανή συμφωνία για αγορά ακινήτων σε Βόρεια Μακεδονία και Σερβία
Εκπρόσωποι της κατασκευαστικής εταιρείας "Adora", η οποία αυτή τη στιγμή έχει επένδυση 15 εκατ.
ευρώ στη Σερβία, έθεσαν στη συνάντηση "Ανοιχτά Βαλκάνια" στο Βελιγράδι το ζήτημα να υπογραφεί
συμφωνία μεταξύ των δυο χωρών, η οποία θα επιτρέψει σε πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας και της
Σερβίας να αγοράζουν ακίνητα στις δυο γειτονικές χώρες. Σύμφωνα με δηλώσεις τους, ο Πρόεδρος
της Σερβίας κ. Vucic αντέδρασε άμεσα και ζήτησε από τις υπηρεσίες της Σερβίας και της Βόρειας
Μακεδονίας να βρουν λύση και το ζήτημα αυτό να κλείσει το συντομότερο δυνατόν, ώστε οι πολίτες
να μπορούν να αγοράζουν ελεύθερα ακίνητα στη Σερβία και αντίστροφα.

1.3

Τραπεζικός & Χρηματοοικονομικός Τομέας

-Ρεκόρ κερδών για τις τράπεζες
Το πρώτο εννεάμηνο του τρέχοντος έτους, τα κέρδη των τραπεζών ανήλθαν σε 117,4 εκατ. ευρώ. Οι
τρεις μεγαλύτερες τράπεζες, Stopanska, Komercijalna και NLB Banka μέσω του χρηματιστηρίου
δημοσίευσαν τις οικονομικές καταστάσεις για τα τρία πρώτα τρίμηνα του έτους, οι οποίες δείχνουν
αύξηση των κερδών. Έτσι, η Stopanska Banka Skopje παρουσίασε κέρδος έως και 32,8 εκατ. ευρώ,
το οποίο σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το προηγούμενο έτος αποτελεί αύξηση 28%. Τα κέρδη της
NLB Bank για τους πρώτους εννέα μήνες του τρέχοντος έτους είναι 27,46 εκατ. ευρώ, δηλαδή
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αύξηση 33,5% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το προηγούμενο έτος. Η Komercijalna Banka
παρουσίασε και πάλι κέρδη 22 εκατ. ευρώ, το οποίο αποτελεί αύξηση 3,4% σε σύγκριση με την ίδια
περίοδο το προηγούμενο έτος.
-Sparkasse Bank: «Βήμα προς Βήμα» για τη στήριξη νεοσύστατων επιχειρήσεων
Η Sparkasse Bank ανακοίνωσε νέα πρόσκληση συμμετοχής στο πρόγραμμα «Βήμα προς Βήμα», το
οποίο έχει σχεδιασθεί για τη στήριξη νεοσύστατων επιχειρήσεων στη Δημοκρατία της Βόρειας
Μακεδονίας. Μέσω αυτού του προγράμματος, η Sparkasse Bank για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά
παρέχει στις νεοφυείς επιχειρήσεις πρόσβαση στα απαραίτητα κονδύλια για την ανάπτυξη των πολύ
μικρών και μικρών εταιρειών τους, καθώς και εκπαίδευση και καθοδήγηση για την ορθή ανάπτυξη
και βιωσιμότητα των επιχειρηματικών ιδεών. Το πρόγραμμα «Βήμα προς Βήμα» είναι το πρώτο
πρόγραμμα επιτάχυνσης αυτού του είδους στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, το οποίο
ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2018 σε συνεργασία με τους εταίρους Business Impact Lab και Start Up
Academy. Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή οικονομικής και κοινωνικής στήριξης σε
επιχειρήσεις που βρίσκονται στο αρχικό στάδιο ανάπτυξης της δικής τους επιχείρησης, με
δυνατότητα δανεισμού έως 25.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ενός πακέτου εκπαιδευτικής,
οικονομικής και καθοδηγητικής στήριξης.

1.4

Τομέας Μεταφορών & Υποδομών

-Μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων (3ο τρίμηνο 2021)
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Βόρειας Μακεδονίας, το γ΄ τρίμηνο
του 2021, μέσω οδικών μεταφορών μετακινήθηκαν συνολικά 784.000 επιβάτες, μέσω αστικών –
προαστιακών μεταφορών μετακινήθηκαν 8.926 επιβάτες, μέσω σιδηροδρομικών μεταφορών 66.000
και μέσω αεροπορικών μεταφορών 598.863 επιβάτες. Το 3ο τρίμηνο του 2021, σε σύγκριση με την
αντίστοιχη περίοδο του 2020, η ποσότητα των εμπορευμάτων που μεταφέρθηκαν μέσω οδικών
μεταφορών αυξήθηκε κατά 9,6%, μέσω σιδηροδρομικών μεταφορών αυξήθηκε κατά 17,8%, ενώ
στις αεροπορικές μεταφορές αυξήθηκε κατά 66,6%.
-Μεταφορά επιβατών με λεωφορεία (3ο τρίμηνο 2021)
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Βόρειας Μακεδονίας, συνολικά
9.711 επιβάτες μεταφέρθηκαν μέσω οδικών επιβατικών μεταφορών το τρίτο τρίμηνο του 2021,
σημειώνοντας μείωση 1,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ο αριθμός των επιβατών
αυξήθηκε στις αστικές συγκοινωνίες κατά 0,3%, στις εθνικές συγκοινωνίες κατά 12,3% και στις
διεθνείς συγκοινωνίες κατά 296,0%, ενώ στις προαστιακές συγκοινωνίες μειώθηκε κατά 6,6%. Το γ΄
τρίμηνο του 2021, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, ο συνολικός αριθμός
χιλιομέτρων / επιβάτη στις οδικές επιβατικές μεταφορές αυξήθηκε κατά 79,0%, στις αστικές
συγκοινωνίες μειώθηκε κατά 15,9%, ενώ στις προαστιακές συγκοινωνίες αυξήθηκε κατά 15,8%, στις
εθνικές συγκοινωνίες κατά 26,3% και στις διεθνείς μεταφορές κατά 313,4%.

1.5

Τομέας Επικοινωνιών/Πληροφορικής & Τεχνολογίας/Καινοτομίας

-FITR: υβριδικό Επενδυτικό Ταμείο 27 εκατ. ευρώ
Το Ταμείο Καινοτομίας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (FITR) με την υποστήριξη του Υπουργείου
Οικονομικών και της Παγκόσμιας Τράπεζας δημιούργησε το πρώτο υβριδικό Επενδυτικό Ταμείο
ύψους 27 εκατ. ευρώ. Στόχος του Επενδυτικού Ταμείου είναι να αναπτύξει την κεφαλαιαγορά και να
ανοίξει νέες ευκαιρίες για επενδύσεις σε startups για να μεταμορφώσει το οικοσύστημα νεοφυούς
επιχειρηματικότητας της Βόρειας Μακεδονίας, αλλά και να δημιουργήσει νέες συνθήκες για την
ανάπτυξη «venture capital» στη χώρα. Το κράτος θα συμμετάσχει στο Επενδυτικό Ταμείο με 10
εκατ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 17 εκατ. θα είναι ιδιωτικά κεφάλαια από διεθνείς χρηματοπιστωτικούς
οργανισμούς. Οι επενδύσεις του Ταμείου θα κυμαίνονται από 100.000 ευρώ έως 1,5 εκατ. ευρώ και
θα επενδυθούν σε startups της Βόρειας Μακεδονίας και της περιοχής.
-Χρήση των νέων τεχνολογιών από νοικοκυριά και φυσικά πρόσωπα, α΄ τρίμηνο του 2021
Σύμφωνα με στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Βόρειας Μακεδονίας, κατά το πρώτο
τρίμηνο του τρέχοντος έτους, 83,7% των νοικοκυριών είχαν πρόσβαση σε οικιακό δίκτυο. Η
συμμετοχή των νοικοκυριών με ευρυζωνική σύνδεση ανήλθε στο 87,1%. Το πρώτο τρίμηνο του
2021, 86,4% του συνολικού πληθυσμού ηλικίας 15-74 ετών χρησιμοποιούσε το διαδίκτυο, ενώ
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80,5% χρησιμοποιούσε το διαδίκτυο καθημερινά ή σχεδόν καθημερινά. Τέλος, 46,3% των πολιτών
έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία διαδικτυακή αγορά προϊόντος/ων ή υπηρεσιών κατά το
τελευταίο δωδεκάμηνο.
- Υποκατάστημα της Telekom Serbia στη Βόρεια Μακεδονία
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Telekom Serbia κ. Vladimir Lučić ανακοίνωσε το άνοιγμα του πρώτου
υποκαταστήματος της εταιρείας στη Βόρεια Μακεδονία, στο κέντρο των Σκοπίων. Ανακοίνωσε
επίσης τα εγκαίνια αίθουσας ειδήσεων Bloomberg Adria για επιχειρηματικά νέα στα Σκόπια.
"Ξεκινάμε με δορυφορική τηλεόραση, και τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο θα ξεκινήσουμε με την κινητή
τηλεφωνία στη Βόρεια Μακεδονία", δήλωσε ο κ. Lučić. Η Telekom Serbia είναι σερβική κρατική
επιχείρηση τηλεπικοινωνιών, η οποία ιδρύθηκε ως κοινοπραξία τον Ιούνιο του 1997.
-FITR για την υποστήριξη 3 έργων για τη δημιουργία καινοτομιών Creation of Innovations
Το Ταμείο Καινοτομίας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (FITR) ξεκινά κύκλο επενδύσεων σε τρία έργα
της Σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Τεχνολογιών Υπολογιστών (FEIT), του INO TECH CLUB
και του Κέντρου Έρευνας, Ανάπτυξης και Συνεχούς Εκπαίδευσης (CIRCO), στο πλαίσιο του έργου
«Πρόκληση για τη δημιουργία εργαστηρίων παραγωγής FAB LABS – Youth Create». Ο
προϋπολογισμός αυτού του έργου ανέρχεται σε 12 εκατ. δηνάρια και τα προαναφερθέντα ιδρύματα
θα επενδύσουν 2,5 εκατ. δηνάρια. "Με το έργο αυτό, το FITR καθιερώνει ένα σύστημα το οποίο
επικεντρώνεται στη στενή συνεργασία μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας, της βιομηχανίας, του
αστικού τομέα και του δημόσιου τομέα. Η συνεργασία αυτή θα επιτρέψει την καλύτερη χρήση των
δυνατοτήτων καινοτομίας σε όλους τους τομείς της κοινωνίας και καλύτερες συνθήκες για τους νέους
ώστε να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους», δήλωσε ο Διευθυντής του FITR κ. Kosta Petrov. Η CIRCO
θα πραγματοποιήσει το πρώτο έργο και θα παρέχει τις εγκαταστάσεις ίδρυσης του FAB LAB στα
Σκόπια, το οποίο θα παρέχει χώρο και εξοπλισμό για τη δημιουργία καινοτομιών. Η ομάδα
προτεραιότητας που στοχεύει το εν λόγω έργο είναι μαθητές γυμνασίου, φοιτητές πανεπιστημίου και
μεταπτυχιακοί φοιτητές, μεμονωμένοι επαγγελματίες και εταιρείες. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει
επίσης δραστηριότητες για την προώθηση των τεχνικών επιστημών μεταξύ γυναικών διαφορετικών
ηλικιακών ομάδων. Το FEIT θα πραγματοποιήσει το δεύτερο έργο με τη δημιουργία ενός "FEIT LAB"
το οποίο θα παρέχει βασικά μαθήματα και καθοδήγηση σε διάφορους τομείς όπως η εργασία με
εκτυπωτές 3D, η πρακτική ηλεκτρονική, η εργασία με ελεύθερο και ανοιχτό λογισμικό κλπ. Το INO
TECH CLUB στο Stip θα πραγματοποιήσει το τρίτο έργο, το οποίο θα επιτρέψει σε μαθητές
γυμνασίου να συμμετάσχουν σε προγράμματα για τη δημιουργία 6 διαφορετικών πρωτοτύπων
προϊόντων, και τουλάχιστον το 40% των συμμετεχόντων σε αυτό το έργο πρέπει να είναι γυναίκες.
Σε μια περίοδο τεσσάρων μηνών, το έργο αυτό θα παρέχει καθοδήγηση στους νέους για τη
βελτίωση των δεξιοτήτων τους για την ανάπτυξη πρωτοτύπων διαφορετικών προϊόντων.

1.6

Αγροτικός τομέας και τομέας Τροφίμων

-Περίπου το 20% των Σέρβων αγοράζουν ajvar, κρασί και λαχανικά από τη ΔτΒΜ
Περίπου το 20% των καταναλωτών στη Σερβία αγοράζουν προϊόντα από τη Βόρεια Μακεδονία. Τις
περισσότερες φορές πρόκειται για κρασί, ajvar και φρέσκα φρούτα και λαχανικά, έδειξε η έρευνα
που διεξήγαγε ο Οργανισμός Ξένων Επενδύσεων και Προώθησης Εξαγωγών. Η έκθεση της
Έρευνας Καταναλωτικών Στάσεων και Αντιλήψεων στη Σερβία για τα Καταναλωτικά Προϊόντα της
Βόρειας Μακεδονίας που διατίθενται στη σερβική αγορά παρουσιάστηκε από τον Διευθυντή του
Οργανισμού κ. Dejan Pavleski σε εκπροσώπους των επιχειρήσεων του τομέα τροφίμων στο
Οικονομικό Επιμελητήριο της Βόρειας Μακεδονίας. Η έρευνα διενεργήθηκε σε περισσότερους από
1.000 ερωτηθέντες, προκειμένου να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για τη διατύπωση
συστάσεων σχετικά με την προώθηση των εξαγωγών τροφίμων στη Σερβία από επιχειρήσεις της
Βόρειας Μακεδονίας (επεξεργασμένα τρόφιμα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, ζαχαροπλαστική,
κρέας και γαλακτοκομικά προϊόντα και κρασί).

1.7

Βιομηχανικός Τομέας

-Κίνδυνος για λουκέτα στον βιοτεχνικό κλάδο
Σύμφωνα με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, η οικονομική στήριξη είναι απαραίτητη προκειμένου να
διατηρηθούν ανοικτές οι επιχειρήσεις του κλάδου και οι θέσεις εργασίας σε αυτόν. Ο φορέας
σημειώνει σε ανακοίνωσή του ότι οι τεχνίτες αντιμετωπίζουν μειωμένη ζήτηση για προϊόντα και
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υπηρεσίες βιοτεχνών, απουσία ρευστότητας, έλλειψη χρηματοδότησης για την πληρωμή μισθών και
εισφορών στους εργαζομένους, υπερφόρτωση με ονομαστικά φορολογικά καθήκοντα και τη γκρίζα
οικονομία ως αθέμιτο ανταγωνισμό. Επιπλέον, άλλη επιβάρυνση για τους τεχνίτες, όπως
επισημαίνουν, είναι η ανακοίνωση για αύξηση του κατώτατου μισθού που θα συμπαρασύρει και το
κόστος των εισφορών. Πολλοί βιοτέχνες της χώρας διαμαρτύρονται πως εξακολουθούν να έχουν
πρόβλημα ρευστότητας και έγκαιρης πληρωμής των εισφορών τους, κάτι που λένε ότι μπορεί να
οδηγήσει στο κλείσιμο πολλών βιοτεχνικών επιχειρήσεων.
-Δείκτης τιμών βιομηχανικής παραγωγής στην εσωτερική αγορά, Οκτώβριος 2021
Σύμφωνα με στοιχεία της Κρατικής Υπηρεσίας της Βόρειας Μακεδονίας, τον Οκτώβριο 2021, οι τιμές
βιομηχανικής παραγωγής στην εσωτερική αγορά αυξήθηκε σε μηνιαία βάση κατά 2,8% και σε ετήσια
βάση κατά 13,7%. Τον Οκτώβριο του 2021, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, οι τιμές
βιομηχανικής παραγωγής στην εσωτερική αγορά αυξήθηκαν κατά ομάδες, σε: κεφαλαιουχικά
προϊόντα κατά 4,3%, ενέργεια κατά 4,9%, ενδιάμεσα προϊόντα – εκτός ενέργειας – κατά 3,1% και μη
διαρκή καταναλωτικά προϊόντα κατά 1,5%. Σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2020 οι τιμές
βιομηχανικής παραγωγής στην εσωτερική αγορά αυξήθηκαν σε: ενέργεια κατά 28,7%, ενδιάμεσα
αγαθά – εκτός ενέργειας – κατά 21,8%, κεφαλαιουχικά αγαθά κατά 5,9%, διαρκή καταναλωτικά
αγαθά κατά 4,6% και μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά 3,8%.
-Δείκτης όγκου βιομηχανικής παραγωγής, Οκτώβριος 2021
Σύμφωνα με στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Βόρειας Μακεδονίας, ο δείκτης όγκου
βιομηχανικής παραγωγής τον Οκτώβριο του 2021 σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2020 ήταν 93,5. Η
βιομηχανική παραγωγή στον τομέα εξόρυξη και μεταλλεύματα τον Οκτώβριο του 2021, σε σχέση με
τον Οκτώβριο του 2020 αυξήθηκε κατά 0,2%, στη μεταποίηση μειώθηκε κατά 10,4% ενώ στον τομέα
προμήθειας ηλεκτρισμού και αερίου αυξήθηκε κατά 18,6%. Η μείωση στον τομέα της μεταποίησης
οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη μείωση της παραγωγής στους τομείς τροφίμων, υφασμάτων και
ενδυμασίας, βασικών μετάλλων, μηχανών και εξοπλισμού καθώς και στη κατασκευή μηχανοκίνητων
οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων. Η βιομηχανική παραγωγή κατά κύριες
βιομηχανικές ομάδες τον ίδιο μήνα, σε σχέση με τον αντίστοιχο του προηγούμενου έτους ήταν
μικρότερη στα αγαθά εντάσεως κεφαλαίου κατά 33,1%, στα μη διαρκή καταναλωτικά προϊόντα κατά
1,9% αλλά αυξημένη στην ενέργεια κατά 10,8%, στα ενδιάμεσα αγαθά – πλην της ενέργειας κατά
0,8% - και διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά 31,9%. Ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής την
περίοδο Ιανουάριος – Οκτώβριος 2021 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 ήταν 101.8.
-Ροές υλικών σε επίπεδο οικονομίας 2019-2020
Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, η εγχώρια εξόρυξη το
2020 ήταν 15.443 χιλιάδες τόνοι. Το 2020, η άμεση εισροή υλικών ήταν 22.301 χιλιάδες τόνοι,
δηλαδή 802 χιλιάδες τόνοι λιγότερο από το 2019. Το 2020, τα ορυκτά ενεργειακά υλικά,
ακατέργαστα και επεξεργασμένα είχαν το υψηλότερο μερίδιο (29,8%) στις άμεσες εισροές υλικών.
Το 2020, η εγχώρια κατανάλωση υλικών ήταν 18.987 χιλιάδες τόνοι, δηλαδή 391 χιλιάδες τόνοι
λιγότεροι σε σύγκριση με το 2019. Το 2020, το φυσικό εμπορικό ισοζύγιο ήταν 3.544 χιλιάδες τόνοι,
δηλαδή 232 χιλιάδες τόνοι περισσότεροι από το 2019.
-Δείκτης αριθμού εργαζομένων στη βιομηχανία, Οκτώβριος 2021
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης του αριθμού των
εργαζομένων στη βιομηχανία τον Οκτώβριο του 2021, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2020, ήταν
97.5. Ο αριθμός των εργαζομένων στον κλάδο μεταλλεία και λατομεία τον Οκτώβριο 2021, σε
σύγκριση με τον Οκτώβριο 2020, μειώθηκε κατά 7,3%, στον κλάδο μεταποίηση μειώθηκε κατά 2,3%
και στον κλάδο παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού μειώθηκε κατά
1,9%. Ο αριθμός των εργαζομένων στη βιομηχανία ανά κύρια βιομηχανική ομάδα τον Οκτώβριο του
2021, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2020, ήταν χαμηλότερος στην ενέργεια κατά 3,4% και στα
μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά 7,3%, αλλά υψηλότερος στα ενδιάμεσα αγαθά, πλην ενέργειας
κατά 0,4%, στα κεφαλαιουχικά αγαθά κατά 2,9% και στα διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά 5,5%. Ο
δείκτης του αριθμού των εργαζομένων στη βιομηχανία την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2021,
σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2020 ήταν 9,8.
-Δείκτες κόστους κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών, τρίτο τρίμηνο 2021
Το τρίτο τρίμηνο του 2021, σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2021, το κόστος κατασκευής
νέων κτιρίων κατοικιών αυξήθηκε κατά 5,6%, το κόστος υλικών κατά 6,5% και το κόστος εργασίας
κατά 3,7%. Το τρίτο τρίμηνο του 2021, σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2020, το κόστος
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κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών αυξήθηκε κατά 16,7%, το κόστος υλικών κατά 21,6% και το
κόστος εργασίας κατά 7,2%.

1.8

Τομέας Τουρισμού

- Μνημόνιο Συνεργασίας Σχολήσ Τουρισμού και APST
Ο Πρύτανης της Σχολής Τουρισμού του Πανεπιστημίου Τουρισμού και Διοίκησης Σκοπίων κ. Ace
Milenkovski και ο Διευθυντής του Οργανισμού Προώθησης και Στήριξης του Τουρισμού (APST) κ.
Ljupco Janevski υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο προβλέπει πρωτοβουλίες μεταξύ των
δύο θεσμικών οργάνων για διεθνή συνεργασία με τρίτους, έργα που χρηματοδοτούνται από τα
ευρωπαϊκά ταμεία, ανταλλαγή πληροφοριών κ.λπ. Οι κ.κ. Milenkovski και Janevski ανέφεραν ότι η
συνεργασία αυτή θα εξασφαλίσει πρακτική μάθηση για τους φοιτητές της Σχολής Τουρισμού, και
ταυτόχρονα θα τους παρέχει ευκαιρίες απασχόλησης ως μέρος της ομάδας του APST.

1.9

Τομέας Εμπορίου

-Παγκόσμια εκστρατεία για την Ασφάλεια των Ηλεκτρονικών Αγορών
Η Βόρεια Μακεδονία συμμετέχει στην παγκόσμια εκστρατεία «#SellSafe και #BuySafePaySafe» που
διοργανώθηκε από τη Δράση για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο για το 2021 (eComm 2021). Η εκστρατεία
επικεντρώνεται στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την ασφάλεια των διαδικτυακών αγορών και
περιλαμβάνει ιδρύματα και οργανισμούς από όλες τις χώρες για την εφαρμογή των νόμων και των
κανονισμών στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Το Υπουργείο Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και
Ψηφιακής Εγκληματολογίας του Υπουργείου Εσωτερικών της ΔτΒΜ έχει συμπεριληφθεί σε αυτή την
εκστρατεία για το 2021, η οποία θα δώσει έμφαση στην προστασία των ηλεκτρονικών εμπόρων,
βοηθώντας τους να αναγνωρίσουν απάτες και να προστατεύσουν τις επιχειρήσεις τους.
-Τα εμπορικά κέντρα θα λειτουργούν μέχρι τις 8 μ.μ. τις Κυριακές
Το Υπουργείο Οικονομίας πρότεινε παράταση του ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών κέντρων τις
Κυριακές και τις αργίες από 6 μ.μ. στις 8 μ.μ..
-Αύξηση των εξαγωγών από ελεύθερες ζώνες - αναμένεται να υπερβεί τα 3 δισ. ευρώ
«Κατά το πρώτο δεκάμηνο του 2021, οι εξαγωγές εταιρειών που δραστηριοποιούνται στις ζώνες
ανήλθαν σε 2,48 δισ. ευρώ, μια αύξηση 19% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2020, 8%
περισσότερο σε σύγκριση με το 2019 και σχεδόν 24% υψηλότερη από το 2018. Το μερίδιο των
ελεύθερων ζωνών (TIDZ) στις συνολικές εξαγωγές της χώρας ανέρχεται σε σχεδόν 45%", αναφέρει
η Διεύθυνση TIDZ. Σύμφωνα με αναλύσεις, οι εισαγωγές αυξάνονται επίσης. «Οι εισαγωγές
Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2021 ανέρχονται σε 2,44 δισ. ευρώ, αύξηση 43% σε σύγκριση με την ίδια
περίοδο το 2020, 15% αύξηση σε σύγκριση με το 2019 και 46% περισσότερο από ό,τι το 2018»,
σημειώνει η ως άνω Διεύθυνση. Ο αριθμός των εργαζομένων στις ζώνες παραμένει σταθερός και
εντός του ετήσιου μέσου όρου. "Λαμβάνοντας υπόψη τη σταθερή ανοδική τάση των εξαγωγών,
αναμένεται ότι οι θετικές εξελίξεις θα συνεχιστούν μέχρι το τέλος του έτους, φθάνοντας έτσι και
ξεπερνώντας ακόμη και το όριο των 3 δισ. ευρώ των ετήσιων εξαγωγών, δηλαδή το υψηλότερο που
έχει καταγραφεί. Παράλληλα, παρακολουθούμε τους κινδύνους που ενέχονται στις παγκόσμιες
αλυσίδες εφοδιασμού και θα υποβάλουμε μέτρα για τη διαχείριση των επιπτώσεων, εάν χρειαστεί»,
προσθέτει η Διεύθυνση TIDZ.
-Η AESTM αναβαθμίζει την πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου
Η Ένωση για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο της Βόρειας Μακεδονίας (AETSM), με την υποστήριξη του
Ανοικτού Περιφερειακού Ταμείου Εξωτερικού Εμπορίου που υποστηρίζεται από τη Γερμανική
Εταιρεία Διεθνούς Συνεργασίας (GIZ), θα αναπτύξει μια πλατφόρμα για το περιφερειακό ηλεκτρονικό
εμπόριο, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλα τα κράτη μέλη της CEFTA. Η νέα πλατφόρμα
είναι στην πραγματικότητα μια αναβάθμιση της πλατφόρμας www.Ecommerce4All.mk, η οποία
παρέχει πληροφορίες και ευκαιρίες σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναπτυχθούν στον τομέα του
ηλεκτρονικού εμπορίου. "Με αυτό το έργο, έχουμε την ευκαιρία να διαδώσουμε την πλατφόρμα μας
σε μια αγορά που καλύπτει περισσότερους από 18 εκατ. ανθρώπους. Αυτή η πλατφόρμα όχι μόνο
θα παρέχει στις εταιρείες υποστήριξη για την έναρξη δραστηριοτήτων στον τομέα του ηλεκτρονικού
εμπορίου, αλλά θα τους επιτρέψει επίσης να διαδώσουν το ηλεκτρονικό τους εμπόριο σε άλλα κράτη
μέλη της CEFTA", δήλωσε η Πρόεδρος της AETSM κα Nina Angelovska. Ο Διευθυντής του έργου
GIZ για το ηλεκτρονικό εμπόριο κ. Florian Bruting δήλωσε ότι είναι πολύ χαρούμενοι που
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συνεργάζονται με την AESTM και ότι οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω αυτής της πλατφόρμας
θα συμβάλουν σημαντικά στην περαιτέρω ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην περιοχή.

1.10 Άλλες ειδήσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος
-Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών Βόρειας Μακεδονίας
Το δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών στη Βόρεια Μακεδονία, Αρ. Τεύχους
No.31/2021 από 30 Νοεμβρίου 2021, είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ
- Σκοπίων στη διαδικτυακή πύλη AGORA:
https://agora.mfa.gr/infofiles/Tenders%20No31_2021%20mk.pdf
-Έρευνα: 72,5% της μη αμειβόμενης εργασίας γίνεται από γυναίκες
Η έρευνα "Άνδρες και Φροντίδα" που διεξήχθη από την Ένωση "ReActor-Resaerch in Action"
αποκαλύπτει ότι, περίπου το 72,5% της συνολικής μη αμειβόμενης εργασίας στην κοινωνία γίνεται
από γυναίκες. «Τα στοιχεία που συγκέντρωσε ο Οργανισμός Απασχόλησης της Βόρειας Μακεδονίας
αποκαλύπτουν ότι από όλους τους ενεργούς αιτούντες εργασία, που είναι εγγεγραμμένοι στη χώρα,
το 77% είναι άνδρες και το 54% γυναίκες. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, εάν οι γυναίκες πληρώνονταν για
την ετήσια μη αμειβόμενη εργασία που κάνουν, θα ανέρχονταν σε περίπου 1,9 δισ. ευρώ, το οποίο
είναι σχεδόν το 17,2% του ΑΕΠ της χώρας", δήλωσε η κα Vaska Lesoska από το ReActor. Η κα
Svetlana Cvetkovska από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής δήλωσε ότι το
Υπουργείο εργάζεται πάνω σε μια στρατηγική για την ισότητα των φύλων για την περίοδο 20212026, η οποία θα επικεντρωθεί στην ορθή κατανομή της εργασίας μεταξύ ανδρών και γυναικών,
σύμφωνα με τα πρότυπα που εφαρμόζονται στην ΕΕ.
-Η Softelligence θα επενδύσει 1 εκατ. ευρώ στο κέντρο παράδοσης στα Σκόπια
Η διεθνής επιχείρηση τεχνολογίας Softelligence ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει 1 εκατ. ευρώ στη
Βόρεια Μακεδονία τα επόμενα δύο χρόνια μέσω της κατασκευής κέντρου παράδοσης στα Σκόπια. Η
εταιρεία ειδικεύεται στον σχεδιασμό και την παροχή σύνθετων λύσεων και ολοκληρωμένων
πλατφορμών. Η επένδυση αυτή προβλέπεται να δημιουργήσει 100 νέες θέσεις εργασίας για
επαγγελματίες πληροφορικής: μηχανικούς λογισμικού και ανάπτυξης, αναλυτές δεδομένων,
αρχιτέκτονες λύσεων, επιστήμονες δεδομένων και άλλες θέσεις. "Επίκεντρο της παρουσίας μας στη
Βόρεια Μακεδονία θα είναι η δημιουργία μιας ομάδας επαγγελματιών που σχεδιάζουν και
εφαρμόζουν σύνθετες λύσεις λογισμικού για μεγάλους παγκόσμιους πελάτες. Σχεδιάζουμε να
εξελιχθούμε σε Κόμβο Αριστείας για συμβουλευτικές υπηρεσίες και ψηφιακό μετασχηματισμό στην
Ανατολική Ευρώπη, εξυπηρετώντας συγκεκριμένα μεγάλες διεθνείς εταιρείες για χρηματοπιστωτικές
υπηρεσίες: τράπεζες, δανειολήπτες, leasing, ασφαλιστικές εταιρείες και μεσίτες», δήλωσε ο ιδρυτής
και Διευθύνων Σύμβουλος της Softelligence, κ. Adrian Blidarus. Η εταιρεία υπόσχεται
ανταγωνιστικές αμοιβές και άριστες συνθήκες εργασίας, καθώς και ευκαιρίες για επαγγελματική
ανάπτυξη, μάθηση από διεθνείς εμπειρογνώμονες, κατάρτιση, εξέλιξη σταδιοδρομίας και διεύρυνση
των οριζόντων των εργαζομένων. Η τοπική ομάδα της Βόρειας Μακεδονίας θα έχει υποστήριξη από
250 διεθνείς ειδικούς πληροφορικής και θα συμπεριληφθεί σε υπάρχοντα και νέα παγκόσμια έργα,
βοηθώντας τους πελάτες να διανείμουν σύγχρονες λύσεις, όπως ολοκληρωμένες πλατφόρμες,
προηγμένη και προβλέψιμη ανάλυση δεδομένων κ.λπ. Η Softelligence εδρεύει στο Λονδίνο και
διαθέτει δύο κέντρα παράδοσης στο Βουκουρέστι και την Craiova της Ρουμανίας. Η εταιρεία
ιδρύθηκε το 2006 και κατατάχθηκε στις 150 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες τεχνολογίας στην
Ευρώπη από τους Financial Times.
-Η Decathlon στην αγορά της Βόρειας Μακεδονίας
Το δίκτυο καταστημάτων αθλητικού εξοπλισμού Decathlon θα εισέλθει σύντομα στην αγορά της
Βόρειας Μακεδονίας και η είσοδος θα πραγματοποιηθεί σε τρεις φάσεις που θα ολοκληρωθούν σε
τρία χρόνια. Η Decathlon ιδρύθηκε το 1976 στη Γαλλία. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 1.600
καταστήματα σε 69 χώρες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στη Σερβία, τη
Βουλγαρία και την Ελλάδα.
-Ξεκινά η υλοποίηση του συστήματος «E-inspector»
Στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Καταπολέμησης της Διαφθοράς, ξεκινά η υλοποίηση του
συστήματος «E-inspector», το οποίο αφορά στην ηλεκτρονική διαδικασία κατανομής των εποπτειών
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και των ελέγχων και τη δημιουργία πρακτικών μέχρι την έκδοση των αποφάσεων. Ο επιθεωρητής
δεν θα μπορεί να αποφασίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια σε ποια εγκατάσταση θα ασκήσει την
επίβλεψη ή τον έλεγχο. Η απόφαση θα λαμβάνεται από το λογισμικό, το οποίο σύμφωνα με τη βάση
δεδομένων θα καθορίζει αυτόματα τις οντότητες, τις εταιρείες υψηλού, μεσαίου και χαμηλού
κινδύνου και θα προγραμματίζει αυτόματα επιθεωρήσεις οντοτήτων υψηλού κινδύνου. Η διευθύντρια
του Συμβουλίου Επιθεώρησης, κα Magdalena Filipovska-Grashkoska, εξήγησε ότι αυτό το λογισμικό
θα χρησιμοποιηθεί αρχικά από τις 3 υπηρεσίες επιθεώρησης που έχουν τον μεγαλύτερο αριθμό
εποπτικών φορέων τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από τον δημόσιο τομέα, δηλαδή την αγορά, την
εργασία και τη διοικητική επιθεώρηση. Έως το τέλος του έτους, οι έκτακτοι έλεγχοι που θα
διενεργούνται από τις τρεις αυτές υπηρεσίες επιθεώρησης θα διενεργούνται μέσω του συστήματος
«E-inspector» και από τον Ιανουάριο του 2022, μετά την έγκριση των ετήσιων προγραμμάτων
εργασίας για το 2022 και των μηνιαίων προγραμμάτων εργασίας. Για τον Ιανουάριο του 2022, οι
επιθεωρητές θα αρχίσουν να διενεργούν τακτικές επιθεωρήσεις μέσω αυτού του συστήματος. «Με
αυτόν τον τρόπο, στο μέλλον, συμπληρώνοντας τη βάση δεδομένων με πληροφορίες για τις
εποπτευόμενες οντότητες που προέρχονται από προηγούμενες εποπτείες, ως προς το εάν και ποιες
νομικές υποχρεώσεις έχουν εκπληρώσει ή δεν εκπληρώσει, το σύστημα θα μπορεί να ταξινομεί τις
εποπτευόμενες οντότητες ως οντοτήτων υψηλού, μεσαίου και χαμηλού κινδύνου και ανάλογα με το
βαθμό επικινδυνότητας θα προγραμματίζονται ανάλογα αυτόματα και οι εποπτείες», είπε η
Διευθύντρια κα Filipovska-Grashoska. Το 2022, το λογισμικό θα αναπτυχθεί περαιτέρω προκειμένου
να παρέχει πρόσβαση σε 13 ακόμη κρατικές επιθεωρήσεις και το 2023 σχεδιάζεται πρόσβαση για
όλες τις άλλες υπηρεσίες επιθεώρησης.
- Ξεκινά η κατασκευή του "Μεγάλου" Συγκροτήματος Κατοικιών της MG Fashion
Η εταιρεία MG Fashion ξεκίνησε την κατασκευή του νέου συγκροτήματος κατοικιών "Grand" με τρεις
ουρανοξύστες, στο κέντρο των Σκοπίων. Από την εταιρεία ισχυρίζονται ότι ολόκληρο το συγκρότημα
θα περιλαμβάνει επίσης πράσινη επιφάνεια και πάρκο περίπου 7.500 τ.μ., και ότι θα καταβάλλουν
αποζημιώσεις σε όλους τους πολίτες που έχουν εγγράψει ακίνητα στη θέση όπου πρόκειται να
κατασκευαστεί το συγκρότημα.

2. Οικονομικές ειδήσεις
-4,6 εκατ. ευρώ ως στήριξη για 1.216 θέσεις εργασίας στον πραγματικό τομέα
Η Κυβέρνηση ενέκρινε το αναθεωρημένο Επιχειρησιακό Σχέδιο για την απασχόληση και τις
υπηρεσίες στην αγορά εργασίας, καθώς και τη διάθεση πρόσθετων κονδυλίων ύψους 284,96 εκατ.
δηναρίων (ή 4,6 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα, 36,9 εκατ. δηνάρια (600.000 ευρώ) διατίθενται για το
πρόγραμμα 1 – στήριξη της αυτοαπασχόλησης (επιχειρηματικότητα) για 115 θέσεις εργασίας·
153,75 εκατ. δηνάρια (2,5 εκατ. ευρώ) για το μέτρο της επιχορήγησης των μισθών 674 ανέργων,
73,8 εκατ. δηνάρια (1,2 εκατ. ευρώ) για την πιλοτική μέτρηση των μισθών που επιδοτούνται στον
τομέα της κλωστοϋφαντουργίας για 300 ανέργους στην περιφέρεια ανατολικού σχεδιασμού· και
15,29 εκατ. δηνάρια (250.000 ευρώ) για την απασχόληση και την ανάπτυξη νομικών προσώπων και
127 θέσεων εργασίας. Το αναθεωρημένο Επιχειρησιακό Σχέδιο θα αυξήσει το πεδίο εφαρμογής των
δικαιούχων των προγραμμάτων απασχόλησης κατά 1.216 ανέργους.
-Έξι εκατομμύρια δηνάρια για την κοινωνική επιχειρηματικότητα
Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης για οικονομικές υποθέσεις, κ. Fatmir Bitiqi, ενημέρωσε ότι μέσω
του Ταμείου Καινοτομίας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, φέτος παρέχεται για πρώτη φορά οικονομική
ενίσχυση 6 εκατ. δηναρίων για την υλοποίηση έργων κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 69 αιτήσεις
έχουν ληφθεί στη δημόσια πρόσκληση και το FITR μπορεί να υποστηρίξει έως και το 90% του
συνολικού προϋπολογισμού του έργου. «Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υιοθετήθηκε η Εθνική
Στρατηγική για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις, με την οποία δημιουργήσαμε μια επίσημη πλατφόρμα,
ως εργαλείο που θα μας βοηθήσει στην παρακολούθηση της ανάπτυξης της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας στη χώρα», δήλωσε ο κ. Bytyqi. Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Επιχειρήσεων
θα παρέχει τη στήριξη και την ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων μαζί με τα οκτώ περιφερειακά
σημεία στήριξης που ιδρύθηκαν πρόσφατα σε Σκόπια, Veles, Stip, Tetovo, Strumica, Ohrid, Bitola
και Kumanovo.
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3. Ευρωπαϊκή προοπτική
-16,9 εκατ. ευρώ από την ΕΤΕπ σε εγχώριες επιχειρήσεις μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας
Η Αναπτυξιακή Τράπεζα της Βόρειας Μακεδονίας έλαβε την πρώτη δόση ύψους 16,9 εκατ. ευρώ για
τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις από το δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ).
Η δόση αυτή εξασφαλίζει τη στήριξη 50 έργων και 90 νέων θέσεων εργασίας σε εγχώριες
ΜΜΕπιχειρήσεις. Εξ αυτών, 12,8 εκατ. ευρώ προορίζονται για εταιρείες του τομέα του εμπορίου και
της παραγωγής, ανέφερε η Αναπτυξιακή Τράπεζα σε δελτίο Τύπου. Το δάνειο της ΕΤΕπ ύψους 100
εκατ. ευρώ, το οποίο συνήφθη στις αρχές του έτους, παρέχει άμεση στήριξη στις ΜΜΕ και τις
επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης στους τομείς της παραγωγής, του τουρισμού και των
υπηρεσιών, με σκοπό την ταχεία ανάκαμψη από την κρίση covid-19. Το δάνειο θα στηρίξει τις
επιχειρήσεις στη διασφάλιση της συνέχειας των διαδικασιών λειτουργίας και στη διατήρηση των
θέσεων εργασίας, αυξάνοντας παράλληλα την παραγωγικότητά τους και διευρύνοντας τις
επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, αναφέρει το δελτίο Τύπου.
-Pendarovski: Η Βόρεια Μακεδονία στηρίζει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία
Στηρίζοντας την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η Βόρεια Μακεδονία είναι έτοιμη να συμβάλει στη
μετατροπή της Ευρώπης στην πρώτη ουδέτερη ως προς τον άνθρακα ήπειρο έως το 2050, δήλωσε
ο Πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας κ. Stevo Pendarovski στην ομιλία του στην εναρκτήρια σύνοδο
ολομέλειας της Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής για την Ηγεσία, στο πλαίσιο της Διάσκεψης για την
Κλιματική Αλλαγή – COP26, στη Γλασκώβη. Ο κ. Pendarovski δήλωσε στους παγκόσμιους ηγέτες
ότι οι δεσμεύσεις και οι φιλόδοξοι στόχοι της Βόρειας Μακεδονίας είναι μέχρι το 2030 να μειώσουν
τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 51% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, ή το 82%
των καθαρών εκπομπών εκείνο το έτος. Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ο κ. Pendarovski, διαμορφώθηκαν
63 πολιτικές που συνδέονται με τους 15 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Ανέφερε ότι η Βόρεια
Μακεδονία, ως υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ, αναπαράγει ήδη τη νομοθεσία της ΕΕ για την
κλιματική αλλαγή στην εθνική της νομοθεσία. Στόχος της μακροπρόθεσμης στρατηγικής για τη
δράση για το κλίμα είναι η μετατροπή της χώρας σε οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η προώθηση της κοινωνικής συνοχής. Η ένταξη
ολόκληρης της κοινωνίας θα συμβάλει στην καταπολέμηση της ανεργίας με τη δημιουργία πράσινων
θέσεων εργασίας, τη μείωση της ρύπανσης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ανάπτυξη
βιώσιμων συνηθειών μέσω της εκπαίδευσης.

4. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
-Πρωτοβουλία «Ανοιχτά Βαλκάνια» / “Open Balkan ID”
Ανακοίνωση της Κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας αναφέρει ότι, αντιπροσωπεία της χώρας με
επικεφαλής τον Υφυπουργό Γεωργίας, Δασονομίας και Διαχείρισης Υδάτων της χώρας, κ.
Trajan Dimkovski, έλαβε μέρος στη διάσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε στη Νις της Σερβίας
στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ανοιχτά Βαλκάνια». Οι εργασίες που διεξήχθησαν είχαν ως στόχο
την προετοιμασία όλων των προϋποθέσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή των συμφωνιών που
δρομολογούν την επίτευξη της κοινής φιλοδοξίας (της Σερβίας, της Αλβανίας και της Βόρειας
Μακεδονίας): Η περιοχή να καταστεί συνδεδεμένη, κοινή και ανοιχτή αγορά. Στη συνάντηση
καθορίστηκαν τα επόμενα βήματα δια των οποίων, μέσω της πρωτοβουλίας «Ανοιχτά Βαλκάνια»,
ήδη από το επόμενο έτος, θα καταστεί εφικτή η ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας και η
διασύνδεση δίχως σύνορα. Εξετάστηκαν τα πρώτα σχέδια-αποφάσεων για τη διευκόλυνση των
εισαγωγών, των εξαγωγών και της διακίνησης των αγαθών στα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και για την
ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας με τη δημιουργία του “Open Balkan ID” δια του οποίου
στους πολίτες όλης της περιοχής προσφέρονται πολλά οφέλη. Στις ομάδες εργασίας στη διάσκεψη
σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων συμμετείχαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομίας, του
Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου της Κοινωνίας της
Πληροφορίας και Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και εκπρόσωποι του Ινστιτούτου Διαπίστευσης, της
Διεύθυνσης Τελωνείων, της Υπηρεσίας Τροφίμων και Κτηνιατρικής, της επιθεώρησης Γεωργίας, της
Φυτοϋγειονομικής Διεύθυνσης και της Κρατικής Υγειονομικής Επιθεώρησης. Στη διάσκεψη
συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Βόρειας Μακεδονίας, το οποίο
υπήρξε εξαρχής μέρος της πρωτοβουλίας «Ανοιχτά Βαλκάνια» και προσέφερε πλήρη υποστήριξη
στη διαμόρφωση της περιοχής σε κοινή και ανοιχτή αγορά.
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-Επίσκεψη Οικονομικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αδριανούπολης στα Σκόπια
Στο φόρουμ που διοργάνωσε το Εμπορικό Επιμελητήριο Βόρειας Μακεδονίας - Τουρκίας (MATTO),
με αφορμή την επιχειρηματική επίσκεψη του Οικονομικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Αδριανούπολης (“Edrene”) στα Σκόπια, τονίστηκε ότι υπάρχει προοπτική για περαιτέρω τουρκικές
επενδύσεις στη χώρα, ιδίως στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εξ ου και καταβάλλεται εντατική
προσπάθεια για την επικαιροποίηση της Συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου μεταξύ Βόρειας
Μακεδονίας και Τουρκίας, ιδίως στους τομείς των αγροτικών προϊόντων, των φρέσκων φρούτων,
λαχανικών και των επεξεργασμένων τροφίμων. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του MATTO, κ.
Ajdovan Ademoski, στόχος της συνεργασίας είναι σύντομα οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των δύο
χωρών να αγγίξουν το ποσό των 2 δισ. δολαρίων, καθώς «λαμβάνοντας υπόψη τη στρατηγική
γεωγραφική θέση της Βόρειας Μακεδονίας, που βρίσκεται στο σταυροδρόμι δύο κύριων
ευρωπαϊκών μεταφορικών διαδρόμων και αντιπροσωπεύει συνεπώς τη σύνδεση με την ΕΕ, τη
Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, και ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τις ιστορικά καλές σχέσεις
μεταξύ των δύο χωρών, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών είναι
πολύ μικρότερος από τον αναμενόμενο». Ο ίδιος υπενθύμισε ότι το MATTO έχει μέχρι στιγμής
δημιουργήσει περισσότερες από 5.000 θέσεις εργασίας στη Βόρεια Μακεδονία. Οι περισσότερες
τουρκικές επενδύσεις στη χώρα εντοπίζονται στον κατασκευαστικό τομέα, στον τομέα των υλικών
κατασκευής, στο εμπόριο, στον τραπεζικό τομέα, στον τομέα της υγείας, των αερομεταφορών,
καθώς και στην παραγωγή γαλακτοκομικών, στη βιομηχανία τροφίμων, την κλωστοϋφαντουργία,
την εκπαίδευση και τον χημικό τομέα, ανέφερε περαιτέρω ο κ. Ademoski και κάλεσε τα μέλη του
Οικονομικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αδριανούπολης να επενδύσουν στη Δημοκρατία της
Βόρειας Μακεδονίας. Το Εμπορικό Επιμελητήριο Βόρειας Μακεδονίας - Τουρκίας και το Οικονομικό
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αδριανούπολης έκλεισαν την εκδήλωση με την υπογραφή Μνημονίου
συνεργασίας καθώς και διμερείς συναντήσεις των εκατέρωθεν επιχειρήσεων.
-Επίσκεψη Οικονομικού Επιμελητηρίου της Sakarya της Τουρκίας στον Δήμο Novaci
Εκπρόσωποι του Οικονομικού Επιμελητηρίου για το εμπόριο και τη βιομηχανία της Sakarya της
Τουρκίας πραγματοποίησαν επίσκεψη στον Δήμο Novaci όπου συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο του
ανωτέρω δήμου, κ. Stevce Stevanovski, και εξέφρασαν ενδιαφέρον να ιδρύσουν στη βιομηχανική
ζώνη Novaci γραφεία και εγκαταστάσεις παραγωγής, ελαφράς μη ρυπογόνας βιομηχανίας. Ο
Δήμαρχος του Novaci παρουσίασε στους φιλοξενούμενους τις επενδυτικές ευκαιρίες στη
βιομηχανική ζώνη της πόλης, για την οποία, όπως ανέφερε, θα παρέχει όλα τα πολεοδομικά
έγγραφα και την ήδη έτοιμη υποδομή. Όπως αναφέρθηκε στη συνάντηση, οι επενδυτές από την
Τουρκία κατάγονται από τη Bitola, το Prilep και το Debar και επιθυμούν να προάγουν την τοπική
οικονομική ανάπτυξη σε αυτή την περιοχή. «Η τοποθεσία του δήμου Novaci είναι ενδιαφέρουσα,
ιδίως η εγγύτητα στα ελληνικά σύνορα, η εύκολη πρόσβαση στον λιμένα της Θεσσαλονίκης, κάτι το
οποίο είναι πολύ σημαντικό για εμάς ως επενδυτές και επιχειρηματίες που θέλουμε να επεκτείνουμε
την παραγωγή προς την Ευρώπη. Θέλουμε να ανοίξουμε εργοστάσια παραγωγής για αγροτικά
μηχανήματα, καουτσούκ, πλαστικά μπουκάλια, μεταλλουργία, κοντέινερ μεταφοράς, τροχόσπιτα και
άλλες μη ρυπογόνες βιομηχανίες, για τις οποίες αρχικά θα μας χρειαστούν οικόπεδα εκτάσεως
περίπου 10 εκταρίων», δήλωσε ο κ. Ahmet Kopruluoglu, ιδιοκτήτης της εταιρείας για καουτσούκ,
εμπορία και ανακύκλωση “Atalas Καουτσούκ”. Στο πλαίσιο της επίσκεψης οι φιλοξενούμενες
εταιρείες ανακοίνωσαν τη δυνατότητα συνεργασίας και αδελφοποίησης με την πόλη Adapazari, που
αριθμεί 1,2 εκατ. κατοίκους, καθώς και επίσκεψης και συνεργασίας με την Ερυθρά Ημισέληνο, ενώ
προσκάλεσαν τον Δήμαρχο κ. Stevanovski να επισκεφθεί την άνοιξη το Οικονομικό Επιμελητήριο
της Sakarya με τις 6.000 επιχειρήσεις ως μέλη, καθώς και τη βιομηχανική ζώνη Adapazari που
βρίσκεται κοντά στην Κωνσταντινούπολη.
-Επιχειρηματική Αντιπροσωπεία της Βόρειας Μακεδονίας στην Αγία Πετρούπολη
Η Βόρεια Μακεδονία πραγματοποίησε επιχειρηματική επίσκεψη στην Αγία Πετρούπολη όπου έγιναν
συναντήσεις με εκπροσώπους ρωσικών εταιρειών που αγοράζουν τρόφιμα και προϊόντα τροφίμων.
Η επίσκεψη, η οποία διοργανώθηκε από το Εμπορικό Επιμελητήριο Βόρειας Μακεδονίας-Ρωσίας,
είναι η πρώτη αυτού του τύπου από την έναρξη της πανδημίας COVID-19. Στην Αγία Πετρούπολη,
εκπρόσωποι των εταιρειών Swisslion, Makpromet, Reskom, Best Food, Agro Co, Hina Products,
Lars, Trgoproduct, Mamas, Altera Food και Vitalia παρουσίασαν τα προϊόντα τους σε περισσότερες
από 70 διαφορετικές ρωσικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Ο επικεφαλής του Εμπορικού
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Επιμελητηρίου Βόρειας Μακεδονίας-Ρωσίας κ. Dejan Besliev δήλωσε ότι οι συναντήσεις αυτού του
είδους είναι πολύ σημαντικές για τη βιομηχανία παραγωγής τροφίμων στη Βόρεια Μακεδονία, ειδικά
εν μέσω κρίσεων όταν οι παγκόσμιες αγορές αντιμετωπίζουν έλλειψη προϊόντων. Πρόσθεσε ότι
αναμένει τη σύναψη νέων συμβάσεων συνεργασίας, οι οποίες θα αυξήσουν σημαντικά τις εξαγωγές
από τη Βόρεια Μακεδονία προς τη Ρωσία.
-Βόρεια Μακεδονία και Πολωνία για την προώθηση επενδύσεων
Ο Οργανισμός Ξένων Επενδύσεων και Προώθησης Εξαγωγών της Βόρειας Μακεδονίας και ο
Πολωνικός Οργανισμός Επενδύσεων και Εμπορίου υπέγραψαν Μνημόνιο Κατανόησης στο πλαίσιο
του Οικονομικού Φόρουμ Πολωνίας – Βόρειας Μακεδονίας. Στόχος είναι η εντατικοποίηση της
συνεργασίας, αλλά και η προώθηση των επενδύσεων και από τις δύο πλευρές. Σύμφωνα με τον
Διευθυντή της Υπηρεσίας Ξένων Επενδύσεων και Προώθησης Εξαγωγών κ. Dejan Pavleski, μέχρι
στιγμής δεν υπάρχουν σημαντικές επενδύσεις από την Πολωνία στη χώρα. "Με αυτό το μνημόνιο,
θέλουμε να ενθαρρύνουμε τις επιχειρήσεις για μεγαλύτερες, αλλά και πιο ισορροπημένες
ανταλλαγές, τοποθετώντας περισσότερα από τα προϊόντα μας εκεί, καθώς επίσης να ενθαρρύνουμε
τις επενδυτικές εταιρείες και στις δύο χώρες. Το χρηματιστήριο μας τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί
σημαντικά και ανέρχεται συνολικά σε 300 εκατ. ευρώ ετησίως, ωστόσο οι εξαγωγές της Βόρειας
Μακεδονίας, σε σύγκριση με τις πολωνικές εισαγωγές είναι τέσσερις φορές χαμηλότερες", δήλωσε ο
κ. Pavleski. Στο Επιχειρηματικό φόρουμ που διοργανώθηκε, η ενέργεια, τα ορυχεία, ο τουρισμός, η
γεωργία και το περιβάλλον αναφέρθηκαν ως οι τομείς με μεγάλες δυνατότητες εντατικής
συνεργασίας μεταξύ Πολωνίας και Βόρειας Μακεδονίας.

5. Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος
-Η OKTA χορηγεί 5 υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές
Η εταιρεία OKTA χορήγησε υποτροφίες σε 5 φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Ss. Cyril και Methodius στα
Σκόπια. Οι υποτροφίες προέρχονται από το πρόγραμμα της εταιρείας με τίτλο «Νέα Γενιά», το οποίο
διεξάγεται εδώ και 5 χρόνια. "Δεν ήταν εύκολη επιλογή, καθώς πολλοί εξαιρετικοί φοιτητές
υποβάλλουν αίτηση για αυτές τις υποτροφίες, και κυριολεκτικά όλοι το αξίζουν. Είμαστε πολύ
χαρούμενοι που στηρίζουμε αυτούς τους νέους και φιλόδοξους ανθρώπους στην περαιτέρω
εκπαίδευση και ανάπτυξή τους", δήλωσε ο Διευθυντής της OKTA κ. Buk Radovic. Μέχρι στιγμής, η
OKTA έχει προσφέρει υποτροφίες σε πάνω από 40 φοιτητές τα τελευταία 5 χρόνια, οι οποίοι
αποφασίζουν να εγγραφούν σε μεταπτυχιακές σπουδές σε πανεπιστήμια του Πειραιά και της
Κρήτης.
-GRP: Η Βόρεια Μακεδονία είναι λιγότερο διεφθαρμένη στα Δυτικά Βαλκάνια
Η Βόρεια Μακεδονία είναι η λιγότερο διεφθαρμένη χώρα στα Δυτικά Βαλκάνια, δείχνει ο Παγκόσμιος
Δείκτης Διαφθοράς (GCI) της Global Risk Profile (GRP), ελβετικής εταιρείας διαχείρισης κινδύνων. Η
Βόρεια Μακεδονία κατατάσσεται 85η με δείκτη διαφθοράς στις 43,56 μονάδες. Μαυροβούνιο και
Σερβία βρίσκονται κάτω από την 89η και 92η θέση, ενώ το Κόσσοβο είναι 122ο, η Αλβανία 125η και
η Βοσνία-Ερζεγοβίνη 131η, δείχνει το GCI. Σύμφωνα με την έρευνα του GRP, η Φινλανδία
κατέγραψε τον χαμηλότερο αριθμό υποθέσεων διαφθοράς, ακολουθούμενη από τη Νορβηγία, τη
Νέα Ζηλανδία, τη Δανία και τη Σουηδία. Ο παγκόσμιος δείκτης του GRP κατατάσσει τη διαφθορά
σύμφωνα με διάφορα κριτήρια, όπως ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
Συνολικά 196 χώρες εξετάστηκαν για τη μελέτη, η οποία κατέγραψε υψηλή διαφθορά στη Βόρεια
Κορέα, τη Συρία και τη Λιβύη.

6. Εκδηλώσεις και εκθέσεις
- Διαδικτυακό Workshop "Doing Business in North Macedonia" (Σκόπια, 17 Νοεμβρίου 2021)
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στην Πρεσβεία της Ελλάδος στα Σκόπια, σε
συνεργασία με το δικηγορικό γραφείο Egna Law Firm της ελληνικής εταιρείας «Navridis &
Associates» και τη λογιστική εταιρεία Eurofast, διοργάνωσαν στις 17.11.2021 διαδικτυακό
επιχειρηματικό Workshop με θέμα: «Doing Business in North Macedonia». Οι ομιλητές
παρουσίασαν το νομοθετικό πλαίσιο, τη διαδικασία ίδρυσης εταιρείας στη χώρα, καθώς και θέματα
χρηματο-οικονομικής θέσης (λογιστικά) επιχειρήσεων. Σημειώνεται η σαφής επιδίωξη εδώ πλευράς,
παροχής κινήτρων και απλούστευσης σχετικών διαδικασιών, προκειμένου να καταστεί
αποτελεσματικότερη η προσέλκυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στη χώρα. Ωστόσο,
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επισημάνθηκε από τους συμμετέχοντες, η γραφειοκρατία του τραπεζικού συστήματος με αρκετά
περίπλοκο και χρονοβόρο πλέγμα απαιτήσεων.
________________________________________________________________________
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