
   
                                                    
 

 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΣΚΟΠΙΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 
 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  
Τεύχος  74 

 
Επισκόπηση οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών 

 ειδήσεων για τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 
 
 

 
 

 

 

 

 

- Μάιος 2022 –  

 
 

 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Γραφείο ΟΕΥ - Σκοπίων 
Ενημερωτικό Δελτίο No 74 (Μάιος 2022)  Σελίδα 2 από 12 

 

Περιεχόμενα 
 

1. Επιχειρηματική δραστηριότητα ________________________________________________ 4 

1.1 Ενέργεια και Ορυκτά _____________________________________________________ 4 
-Σε δοκιμαστική λειτουργία ο φωτοβολταϊκός σταθμός Oslomej _________________________ 4 
-Η "Brako" επενδύει σε φωτοβολταϊκές πηγές ενέργειας ______________________________ 4 
-Άδεια σε Έλληνα επενδυτή για εργοστάσιο προϊόντων σκυροδέματος ___________________ 4 
-Η ESM ανακοίνωσε την κατασκευή  4 Φ/Β εγκαταστάσεων κοντά στον REK Bitola (TPP) ____ 4 

1.2 Τομέας Κατασκευών, Δομικών Υλικών και Real Estate _________________________ 4 
-Αύξηση του τέλους για την ιδιωτικοποίηση οικοδομήσιμης γης _________________________ 4 
-Στεγαστικά δάνεια μέσω του προγράμματος «Αγορά κατοικίας, αγορά διαμερίσματος» _____ 4 
-Αύξηση στις τιμές των διαμερισμάτων στα Σκόπια __________________________________ 5 

1.3 Τραπεζικός & Χρηματοοικονομικός Τομέας __________________________________ 5 
-Ημερίδα για την Κυβερνοασφάλεια από την Κεντρική Τράπεζα ________________________ 5 
-Πρόσθετος Προστατευτικός Μηχανισμός για αγορά συναλλάγματος ____________________ 5 
-Σχέδιο νόμου για τα κρυπτονομίσματα στο Κοινοβούλιο ______________________________ 5 
-Η Komercijalna Banka η "Καλύτερη Τράπεζα στη Βόρεια Μακεδονία για το 2022" _________ 5 
-Απόφαση για την παράταση της δυνατότητας χρήσης repo line ________________________ 5 
-Τραπεζικό χρέος επιχειρήσεων 3 δισ. ευρώ _______________________________________ 6 

1.4 Τομέας Μεταφορών & Υποδομών __________________________________________ 6 
-Ενδιαφέρον αυστριακών εταιρειών για επενδύσεις σε οδικές και σιδηροδρομικές υποδομές __ 6 
-Διέλευση φορτηγών στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ανοικτά Βαλκάνια» ________________ 6 
-Στήριξη των ΜΜΕπιχειρήσεων από την Αναπτυξιακή Τράπεζα της ΔΒΜ _________________ 6 

1.5 Τομέας Επικοινωνιών/Πληροφορικής & Τεχνολογίας/Καινοτομίας _______________ 6 
-Παγκόσμια Τράπεζα για τον Πράσινο και Ψηφιακό Μετασχηματισμό ____________________ 6 

1.6 Αγροτικός τομέας και τομέας Τροφίμων _____________________________________ 7 
-Αύξηση στην τιμή του κρέατος στη χώρα _________________________________________ 7 

1.7 Βιομηχανικός Τομέας _____________________________________________________ 7 
-Δείκτης όγκου βιομηχανικής παραγωγής (Μάρτιος 2022) _____________________________ 7 
-Δείκτες κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (Φεβρουάριος 2022) ________________________ 7 

1.8 Τομέας Τουρισμού _______________________________________________________ 7 
-Νέες αεροπορικές συνδέσεις με Αχρίδα και Σκόπια _________________________________ 7 
-Τουρισμός, Φεβρουάριος 2022 _________________________________________________ 7 

1.9 Τομέας Εμπορίου ________________________________________________________ 8 
-Εξωτερικό εμπόριο (Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2022) _______________________________ 8 
-Εξωτερικό εμπόριο 2020 (τελικά στοιχεία) ________________________________________ 8 
-Πληθωρισμός και αύξηση τιμών σε προϊόντα και υπηρεσίες ___________________________ 8 

1.10 Άλλες ειδήσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος _______________________________ 9 
-Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών Βόρειας Μακεδονίας____________ 9 
-Νέα επένδυση της KIEL στο Tetovo _____________________________________________ 9 
-Έρευνα της ProCredit Bank: ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η διαφθορά __________________ 9 
-Ιδρύθηκε το Εμπορικό Επιμελητήριο ΔΒΜ-Νορβηγίας _______________________________ 9 
-Η Pakomak λαμβάνει νέα πενταετή άδεια εργασίας _________________________________ 9 
-Η «Replek AD» ανοίγει νέο εργοστάσιο __________________________________________ 9 

2. Οικονομικές ειδήσεις _______________________________________________________ 10 
-Οικονομική ενίσχυση για την καταβολή του κατώτατου μισθού ________________________ 10 
-Προβλέψεις της Παγκόσμιας Τράπεζας για επιβράδυνση της οικονομίας της ΔΒΜ ________ 10 

3. Ευρωπαϊκή προοπτική ______________________________________________________ 10 
-Διασυνοριακή συνεργασία ΔΒΜ-Βουλγαρίας _____________________________________ 10 

4. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις ________________________________________________ 10 
-Η ένταξη στο ΝΑΤΟ παρέχει ασφάλεια στους επενδυτές ____________________________ 10 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Γραφείο ΟΕΥ - Σκοπίων 
Ενημερωτικό Δελτίο No 74 (Μάιος 2022)  Σελίδα 3 από 12 

 

-Συνεργασία ΔΒΜ με USAID ___________________________________________________ 11 

5. Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος ______________________________________________ 11 
-Υπογραφή μνημονίων συνεργασίας ιδιωτικών πανεπιστημίων Βουλγαρίας και ΔΒΜ ______ 11 
-Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου στο Διεθνές Αεροδρόμιο των Σκοπίων _________________ 11 
-Δωρεά ασθενοφόρου από την “USJE” στο Νοσοκομείο Παίδων στο Kozle των Σκοπίων ___ 11 

6. Εκδηλώσεις και εκθέσεις ____________________________________________________ 12 
-Εκδήλωση παρουσίασης προγραμμάτων ελληνικών πανεπιστημίων στη Βόρεια Μακεδονία 12 
-Διαδικτυακή εκδήλωση (webinar) Γραφείου ΟΕΥ Σκοπίων για τελωνειακά ζητήματα _______ 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σημειώσεις / Disclaimer :  
 

1. Σε περίπτωση αναδημοσίευσης, παρακαλείστε όπως αναφέρεται η πηγή. 

2. Εφ’ όσον δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε τα Ενημερωτικά Δελτία του Γραφείου ΟΕΥ-Σκοπίων, παρακαλείστε όπως αποστείλετε 
σχετικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μας (ecocom-skopje@mfa.gr).  

3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, παρέχονται από τα υποκείμενα αυτών 
εκουσίως και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για παροχή ενημέρωσής τους ή για στατιστικούς σκοπούς. Η διαχείριση και 
προστασία των προσωπικών δεδομένων υπόκειται στα οριζόμενα στο εθνικό, ενωσιακό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την 
προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει (Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων από το Υπουργείο Εξωτερικών: 
βλ. http://www.agora.mfa.gr/prostasia-prosopikon-dedomenon) 

4. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο προέρχονται τόσο από επίσημες πηγές (Κρατική Στατιστική 
Υπηρεσία, Κεντρική Τράπεζα, ιστοσελίδες Υπουργείων και δημοσίων φορέων κ.α.), όσο και από ειδήσεις σε έντυπα και άλλα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης. Το Γραφείο ΟΕΥ - Σκοπίων τηρεί επιφύλαξη ως προς τις ειδησεογραφικές πηγές για τις οποίες δεν εγγυάται 
την ακρίβειά τους. 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Γραφείο ΟΕΥ - Σκοπίων 
Ενημερωτικό Δελτίο No 74 (Μάιος 2022)  Σελίδα 4 από 12 

 

1. Επιχειρηματική δραστηριότητα 

1.1 Ενέργεια και Ορυκτά 
 

-Σε δοκιμαστική λειτουργία ο φωτοβολταϊκός σταθμός Oslomej  
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής του φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ενέργειας 
Oslomej. Ο σταθμός θα παρέχει ενέργεια από την εγχώρια παραγωγή για 2.800 νοικοκυριά στην 
περιοχή του Kicevo, ήτοι η συνολική ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι από 15 έως 17 
GWh. Το έργο υποστηρίχθηκε με δάνειο 5,9 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, καθώς και με επιχορήγηση 1,6 εκατ. ευρώ από το Επενδυτικό 
Πλαίσιο Δυτικών Βαλκανίων (WBIF). Η ESM είχε υπογράψει συμφωνία με την Τουρκική Girisim 
Elektrik για την κατασκευή του ηλιακού πάρκου τον Νοέμβριο του 2019.  
 

-Η "Brako" επενδύει σε φωτοβολταϊκές πηγές ενέργειας 
Η εγχώρια εταιρεία "Brako" επενδύει στην κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας. "Αυτή τη στιγμή εγκαθίστανται 0,4 MW και άλλα 0,4 MW θα εγκατασταθούν 
τους επόμενους μήνες. Μέχρι το τέλος του έτους, ο φωτοβολταϊκός σταθμός θα έχει συνολική 
εγκατεστημένη ισχύ 1,5 MW, και θα παράγει ετησίως 2.250 MWh ηλεκτρικής ενέργειας", αναφέρει η 
εταιρεία. 
 

-Άδεια σε Έλληνα επενδυτή για εργοστάσιο προϊόντων σκυροδέματος  
Σύμφωνα με εδώ δημοσιεύματα, ο Δήμαρχος του Kumanovo, κ. Maksim Dimitrievski, ανακοίνωσε 
ότι έχει εκδοθεί άδεια σε επενδυτή από τη Λάρισα για την ανέγερση νέου εργοστασίου προϊόντων 
σκυροδέματος στη βιομηχανική ζώνη ανάπτυξης “Novini i Rechici”. Ο κ. Dimitrievski πρόσθεσε ότι 
διεξάγονται καθημερινά συνομιλίες με μεγάλο αριθμό ξένων εταιρειών που θέλουν να επενδύσουν 
στην περιφέρεια του Δήμου του Kumanovo, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και της κατασκευής 
φωτοβολταϊκών συστημάτων. 
 

-Η ESM ανακοίνωσε την κατασκευή  4 Φ/Β εγκαταστάσεων κοντά στον REK Bitola (TPP) 
Η κρατική εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Βόρειας Μακεδονίας ESM σχεδιάζει την 
κατασκευή τεσσάρων φωτοβολταϊκών (ΦΒ) σταθμών ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένης ισχύος 
280 MW κοντά στον θερμοηλεκτρικό σταθμό REK Bitola (TPP). Η ESM συνεργάζεται με σύμβουλο 
από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) σχετικά με την Φ/Β μονάδα 
20 MW, ενώ αναζητά σύμβουλο για την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας και περιβαλλοντικών 
μελετών για δεύτερη Φ/Β μονάδα, ισχύος 60 MW, η οποία θα κατασκευαστεί στο ορυχείο Suvodol. Η 
ESM θα εγκαταστήσει επίσης ξεχωριστό σταθμό ηλιακής ενέργειας 100 MW στο ορυχείο Suvodol, 
καθώς και άλλη μία Φ/Β μονάδα ισχύος 100 MW στο ορυχείο Brod-Gneotino. Η ESM πρόσθεσε ότι 
σχεδιάζει επίσης να κατασκευάσει ένα εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας με αέριο αρχικής ισχύος 
250 MW στο REK Bitola που θα παράγει ηλεκτρική ενέργεια και ενέργεια θέρμανσης για τις 
τοποθεσίες Novaci, Mogila και Bitola. 

1.2 Τομέας Κατασκευών, Δομικών Υλικών και Real Estate 
 

-Αύξηση του τέλους για την ιδιωτικοποίηση οικοδομήσιμης γης  
Η Κυβέρνηση αποφάσισε την τροποποίηση του διατάγματος σχετικά με το ποσό της αποζημίωσης 
για την ιδιωτικοποίηση γης με συντελεστή δόμησης, τον τρόπο και τη διαδικασία είσπραξης των 
αποζημιώσεων για την ιδιωτικοποίησή τους. Το Διάταγμα προβλέπει υψηλότερο ποσό αποζημίωσης 
(30 φορές υψηλότερο από ό,τι είχε προβλεφθεί) για την ιδιωτικοποίηση της εν λόγω γης. Η 
προτεινόμενη αλλαγή οφείλεται στην αυξημένη αγοραία αξία αυτών των εκτάσεων σε σύγκριση με 
την αξία της οικοδομήσιμης γης το 2005, όταν τέθηκε σε ισχύ ο σχετικός νόμος.  
 

-Στεγαστικά δάνεια μέσω του προγράμματος «Αγορά κατοικίας, αγορά διαμερίσματος»  
Το Υπουργείο Οικονομικών θα ανακοινώσει νέα πρόσκληση για το έργο «Αγορά κατοικίας, αγορά 
διαμερίσματος» στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για 
επιδοτούμενο δάνειο, για να εξασφαλίσουν τη νέα τους κατοικία. Μέχρι στιγμής, έχουν εγκριθεί 
συνολικά 2.010 αιτήσεις για επιδοτούμενα στεγαστικά δάνεια. Τα εγκεκριμένα δάνεια ανέρχονται στο 
συνολικό ποσό των 73 εκατ. ευρώ, για τα οποία οι εγκεκριμένες επιδοτήσεις ανέρχονται σε 18,3 
εκατ. ευρώ. 
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-Αύξηση στις τιμές των διαμερισμάτων στα Σκόπια 
Σύμφωνα με τις επιχειρήσεις, η έλλειψη επαρκών χώρων για κατασκευή σε ελκυστικές ζώνες, η 
ανάκληση υλοποίησης αστικών σχεδίων σε ορισμένους Δήμους, η αποτυχία υιοθέτησης νέων 
σχεδίων για τη δημιουργία νέων χώρων, αλλά και η αύξηση της τιμής των δομικών υλικών (από 20% 
σε 100%) είναι οι κύριοι λόγοι στασιμότητας στον κατασκευαστικό τομέα. Σημειώνεται ότι, στους 
Δήμους Centar και Karposh η τιμή έχει φτάσει τα 1.600 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, και σύντομα 
μπορεί να φτάσει τα 2.000 ευρώ, προειδοποιούν οι κατασκευαστικές εταιρείες. 

1.3 Τραπεζικός & Χρηματοοικονομικός Τομέας  
 

-Ημερίδα για την Κυβερνοασφάλεια από την Κεντρική Τράπεζα 
Η Κεντρική Τράπεζα της Βόρειας Μακεδονίας διοργάνωσε ημερίδα για δημοσιογράφους, 
εστιάζοντας στους κινδύνους για τον τραπεζικό και τον χρηματοπιστωτικό τομέα από 
κυβερνοεπιθέσεις. "Έρευνες δείχνουν ότι μια τράπεζα ή ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα είναι κατά 
300 φορές πιθανότερος στόχος κυβερνοεπίθεσης έναντι οποιουδήποτε άλλου ιδρύματος. Αυτός 
είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να επικεντρωθούμε στον τομέα της χρηματοοικονομικής 
τεχνολογίας και να δημιουργήσουμε ικανότητες ασφάλειας, καθιστώντας πιο αξιόπιστες τις 
ηλεκτρονικές διαδικασίες των συναλλαγών ", δήλωσε η Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας κα Anita 
Angelvoska-Bezoska. 
 

-Πρόσθετος Προστατευτικός Μηχανισμός για αγορά συναλλάγματος 
Εκτός από τον ενισχυμένο εποπτικό έλεγχο των γραφείων συναλλάγματος, η Κεντρική Τράπεζα 
εισάγει έναν πρόσθετο μηχανισμό προστασίας στην αγορά συναλλάγματος, προκειμένου να 
προστατεύσει το κοινό από περιττές δυσχέρειες σχετικά με τη δυνατότητα αγοράς μετρητών σε ξένα 
νομίσματα- ευρώ. Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις της απόφασης για τις πράξεις συναλλάγματος, 
που εγκρίθηκε από το Εθνικό Συμβούλιο Τραπεζών, επιτρέπουν στα εξουσιοδοτημένα ανταλλακτικά 
γραφεία να αγοράζουν ευρώ από τράπεζες. Πρόκειται για ένα προληπτικό μέτρο, που αποσκοπεί 
στην αποφυγή πλασματικών πιέσεων στα αδειοδοτημένα ανταλλακτήρια, στην αγορά 
συναλλάγματος. 
 

-Σχέδιο νόμου για τα κρυπτονομίσματα στο Κοινοβούλιο 
Το σχέδιο νόμου για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 
της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, το οποίο ρυθμίζει για πρώτη φορά στη χώρα τα 
κρυπτονομίσματα, ψηφίστηκε σε συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων. Ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Filip Nikolovski, τόνισε ότι οι λόγοι για την υιοθέτηση 
του νόμου απορρέουν από την ανάγκη εναρμόνισης του με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, καθώς και τις 
διατάξεις της οδηγίας 2018/843 σχετικά με την πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για σκοπούς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας από το 2018. Πρόσθεσε επίσης ότι οι συστάσεις αναθεωρήθηκαν 
και τροποποιήθηκαν τελευταία φορά τον Οκτώβριο του 2020. Το σχέδιο νόμου ενσωματώνει επίσης 
λύσεις που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των κινδύνων που εντοπίστηκαν στην εθνική 
αξιολόγηση κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας που εγκρίθηκε το 2020.  

 

-Η Komercijalna Banka η "Καλύτερη Τράπεζα στη Βόρεια Μακεδονία για το 2022" 
Για 11η φορά, η Komercijalna Banka επιλέχθηκε ως η καλύτερη τράπεζα στη χώρα από την Global 
Finance στην 29η έκδοση των ετήσιων βραβείων για τις καλύτερες τράπεζες σε περισσότερες από 
150 χώρες στον κόσμο. Με την αναγνώριση αυτή από την Global Finance και το πρόσφατο βραβείο 
"Τράπεζα της Χρονιάς" από την The Banker, η Komercijalna Banka κέρδισε τα δύο υψηλότερα 
βραβεία στον τραπεζικό τομέα για τη χώρα. 
 

-Απόφαση για την παράταση της δυνατότητας χρήσης repo line 
Επιπλέον ρευστότητα ύψους 400 εκατ. ευρώ θα διατεθεί στην Κεντρική Τράπεζα μέσω της γραμμής 
επαναγοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για σχεδόν ένα έτος. Η ΕΚΤ εξέδωσε 
απόφαση για την παράταση της δυνατότητας της Κεντρικής Τράπεζας να χρησιμοποιήσει τη γραμμή 
επαναγοράς έως τις 15 Ιανουαρίου 2023. Η γραμμή επαναγοράς είναι ένα ακόμη απόθεμα 
ασφαλείας, λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό επίπεδο συναλλαγματικών αποθεμάτων και την υψηλή 
ρευστότητα των τραπεζών, τα οποία εγγυώνται τη μακροοικονομική σταθερότητα εν γένει. Η γραμμή 
επαναγοράς παρέχει στην Κεντρική Τράπεζα ταχεία πρόσβαση στη ρευστότητα του ευρώ απευθείας 
από την ΕΚΤ με αντάλλαγμα επαρκείς εξασφαλίσεις σε ευρώ, για τις ανάγκες του τραπεζικού 
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συστήματος. Η Κεντρική Τράπεζα είχε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει τη γραμμή επαναγοράς το 
2020, κατά την έναρξη της κρίσης covid-19. Πέρυσι, η πρόσβαση στη γραμμή επαναγοράς 
παρατάθηκε μέχρι τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, και τώρα έχει παραταθεί για σχεδόν ένα χρόνο, 
λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις που προκλήθηκαν από τη ρωσική εισβολή 
στην Ουκρανία. Μέχρι στιγμής, παρά την κρίση των τελευταίων δύο ετών, η Κεντρική Τράπεζα δεν 
έχει χρησιμοποιήσει αυτή τη γραμμή επαναγοράς.  
 

-Τραπεζικό χρέος επιχειρήσεων 3 δισ. ευρώ 
Το χρέος που οφείλει ο μη χρηματοπιστωτικός τομέας (κυρίως επιχειρήσεις) στις τράπεζες αυξήθηκε 
κατά περίπου 300 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας. 
Συγκεκριμένα, το χρέος στις 31.12.2021 ήταν περίπου 3 δισ. ευρώ και στο τέλος του 2020 τα δάνεια 
μη χρηματοπιστωτικών εταιρειών ήταν περίπου 2,7 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Κεντρικής Τράπεζας, το ποσό των ακαθάριστων δανείων που παρείχαν οι τράπεζες ήταν 6,2 δισ. 
ευρώ, εκ των οποίων τα 3 δισ. ευρώ ήταν δάνεια σε μη χρηματοπιστωτικές οντότητες, και τα 3,2 δισ. 
ευρώ ήταν δάνεια προς νοικοκυριά. Το μεγαλύτερο ποσό δανείων δόθηκε από την Stopanska 
Banka, αν και σύμφωνα με τα περιουσιακά στοιχεία, προηγείται η Komercijalna Banka, η οποία είναι 
ο τρίτος πιστωτής για το 2021. Η δεύτερη θέση όσον αφορά τα δάνεια ανήκει στην NLB Bank, η 
οποία είναι η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία. 

1.4 Τομέας Μεταφορών & Υποδομών  
 

-Ενδιαφέρον αυστριακών εταιρειών για επενδύσεις σε οδικές και σιδηροδρομικές υποδομές  
Αντιπροσωπεία οκτώ αυστριακών εταιρειών που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με 
κατασκευαστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των υποδομών και με ιδρύματα που 
δημοσιεύουν διαγωνισμούς στον ίδιο τομέα συμμετείχε στο Επιχειρηματικό Φόρουμ ΔΒΜ-Αυστρίας 
στις 30.3.2022 στα Σκόπια. Η Αυστρία είναι ο 18ος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Βόρειας 
Μακεδονίας και ο δεύτερος σημαντικός επενδυτής στη χώρα στους τομείς των κατασκευών, των 
οικονομικών, των τραπεζών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας.  
 

-Διέλευση φορτηγών στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ανοικτά Βαλκάνια» 
Οι αρχές της ΔΒΜ τοποθέτησαν την πρώτη πινακίδα "Ανοικτά Βαλκάνια" στη συνοριακή πύλη 
Tabanovce με τη Σερβία. Τα «Ανοικτά Βαλκάνια» αποτελούν περιφερειακή πρωτοβουλία για 
οικονομική ενσωμάτωση, αρχικά μεταξύ ΔΒΜ, Σερβίας και Αλβανίας. Η πινακίδα σηματοδοτεί τη 
λεγόμενη Πράσινη Λωρίδα για φορτηγά από τις τρεις χώρες, τα οποία μπορούν πλέον να κινούνται 
πιο εύκολα, με λιγότερη γραφειοκρατία. Ανάλογη λωρίδα έχει ανοίξει στη συνοριακή πύλη Kafasan 
με την Αλβανία. 
 

-Στήριξη των ΜΜΕπιχειρήσεων από την Αναπτυξιακή Τράπεζα της ΔΒΜ  
Η Αναπτυξιακή Τράπεζα της Βόρειας Μακεδονίας εκταμίευσε την 3η και την 4η δόση ύψους 18 εκατ.  
ευρώ από το δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για τη στήριξη των μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων. Τα κονδύλια θα χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη 45 έργων σε διάφορες 
επιχειρήσεις. Μέχρι στιγμής, η Αναπτυξιακή Τράπεζα έχει εκταμιεύσει από αυτό το πιστωτικό όριο 
77,1 εκατ. ευρώ για τη στήριξη 227 εταιρειών. Το 2020, εν μέσω της πανδημίας COVID-19, η ΑΤ και 
η ΕΤΕπ συνήψαν σύμβαση με την οποία η ΕΤΕπ εξασφάλισε 100 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στη Βόρεια Μακεδονία, με τη μορφή δανείων μέσω εγχώριων 
εμπορικών τραπεζών. 

1.5 Τομέας Επικοινωνιών/Πληροφορικής & Τεχνολογίας/Καινοτομίας 
 

-Παγκόσμια Τράπεζα για τον Πράσινο και Ψηφιακό Μετασχηματισμό 
Το Υπουργείο Οικονομικών και η Παγκόσμια Τράπεζα (WB) εκπόνησαν σχέδιο μελέτης για τη 
δημιουργία επενδυτικών κεφαλαίων στη χώρα για τη στήριξη των επιχειρήσεων στον τομέα του 
πράσινου και ψηφιακού μετασχηματισμού. Οι επενδύσεις στην καινοτομία, τα νέα προϊόντα, ο 
ψηφιακός μετασχηματισμός, η επέκταση νέων αγορών, ο εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού, η 
βελτίωση της παραγωγικότητας και η εισαγωγή περιβαλλοντικών προτύπων στην παραγωγή θα 
συμβάλουν στην ανάκαμψη των επιχειρήσεων και θα συμβάλουν στην επιτάχυνση της οικονομικής 
ανάπτυξης.  
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1.6 Αγροτικός τομέας και τομέας Τροφίμων 
 

-Αύξηση στην τιμή του κρέατος στη χώρα  
Οι τιμές αγοράς κρέατος κάθε εβδομάδα είναι υψηλότερες κατά 10 δηνάρια. Η μεγαλύτερη αύξηση 
εντοπίζεται στο βόειο κρέας και το κοτόπουλο, τα οποία εισάγονται κυρίως από την Αυστρία, την 
Ιταλία, την Πολωνία, επειδή η χώρα δεν έχει αρκετή εγχώρια παραγωγή. Σύμφωνα με τους 
παραγωγούς, η τιμή του χοιρινού κρέατος αναμένεται να αυξηθεί, καθώς η τιμή των εισροών έχει 
αυξηθεί κατακόρυφα παγκοσμίως και η τρέχουσα παραγωγή δεν είναι βιώσιμη. Υπάρχουν φόβοι ότι 
ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας θα αυξήσει περαιτέρω το κόστος των ζωοτροφών, αλλά 
και το κόστος των εισροών. 

1.7 Βιομηχανικός Τομέας  
 

-Δείκτης όγκου βιομηχανικής παραγωγής (Μάρτιος 2022) 
Σύμφωνα με στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Βόρειας Μακεδονίας, ο δείκτης όγκου 
βιομηχανικής παραγωγής τον Μάρτιο του 2022, σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2021, ήταν 103,2. Η 
βιομηχανική παραγωγή στον κλάδο «Μέταλλα και προϊόντα λατομείων» τον Μάρτιο του 2022, σε 
σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του περασμένου έτους, αυξήθηκε κατά 9,7%, στον κλάδο 
«Μεταποίηση» αυξήθηκε κατά 2,1%, ενώ στον κλάδο «Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού 
αερίου, ατμού και κλιματισμού» αυξήθηκε κατά 8,7%. Η βιομηχανική παραγωγή κατά κύριες 
βιομηχανικές κατηγορίες τον Μάρτιο του 2022, σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2021, ήταν 
υψηλότερη στην «Ενέργεια» κατά 9,7%, στα «Ενδιάμεσα αγαθά, εκτός ενέργειας» κατά 3,6%, στα 
«Κεφαλαιουχικά αγαθά» κατά 1,9%, στα «Διαρκή καταναλωτικά αγαθά» κατά 33,2% και στα «Μη 
διαρκή καταναλωτικά αγαθά» κατά 0,9%. Ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής την περίοδο 
Ιανουαρίου - Μαρτίου 2022, σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2021, ανήλθε σε 
103,5. 
 

-Δείκτες κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (Φεβρουάριος 2022) 
Σύμφωνα με στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Βόρειας Μακεδονίας, ο συνολικός 
δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Φεβρουάριο του 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο 
μήνα του 2021, ήταν 117,0. Ο συνολικός κύκλος εργασιών των κύριων βιομηχανικών κατηγοριών 
τον Φεβρουάριο του 2022, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2021, ήταν υψηλότερος στα 
«Ενδιάμεσα αγαθά, πλην ενέργειας» κατά 35,3%, «Κεφαλαιουχικά αγαθά» κατά 9,5%, «Διαρκή 
καταναλωτικά αγαθά» κατά 15,5% και «Μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά» κατά 8,3%. Επιπρόσθετα, 
ο δείκτης κύκλου εργασιών της βιομηχανίας στην εγχώρια αγορά τον Φεβρουάριο του 2022, σε 
σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2021, ήταν 115,5. Τέλος, ο δείκτης κύκλου εργασιών της 
βιομηχανίας την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022, σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό 
διάστημα το 2021 ήταν 112,8. Ο δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία στη μη εγχώρια αγορά, 
τον Φεβρουάριο 2022, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2021, ήταν 116,8.  

1.8 Τομέας Τουρισμού 
 

-Νέες αεροπορικές συνδέσεις με Αχρίδα και Σκόπια  
Η ίδρυση της νέας αεροπορικής γραμμής Βελιγράδι-Αχρίδα, καθώς επίσης και η ανακοίνωση της 
Wizz Air για αεροπορική σύνδεση με διάφορους προορισμούς σε Αδριατική και Σλοβενία αναμένεται 
να αυξήσουν τον αριθμό των τουριστών, σύμφωνα με τον Διευθυντή του Οργανισμού Προώθησης 
και Στήριξης του Τουρισμού, κ. Ljupco Janevski. Οι προσδοκίες είναι ότι, το 2022 θα υπάρξει 
αύξηση των ξένων τουριστών κατά 20% έως 30% και των διανυκτερεύσεων, πάνω από 2,5 εκατ. 
διανυκτερεύσεις. Έχουν επιβεβαιωθεί πτήσεις από την Πολωνία, την Τουρκία, τις Κάτω Χώρες και 
συνδυασμένες από Σερβία, Βουλγαρία, Σλοβενία, Ισραήλ και Γερμανία. Αναμένονται δε 
περισσότεροι τουρίστες από Τουρκία, Σερβία, Πολωνία, Αλβανία, Βουλγαρία και Κόσσοβο. 
 

-Τουρισμός, Φεβρουάριος 2022 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο αριθμός των τουριστών τον 
Φεβρουάριο του 2022 ήταν 35.642, εκ των οποίων το 46,9% ήταν εγχώριοι τουρίστες και το 53,1% 
ήταν ξένοι τουρίστες. Ο αριθμός των διανυκτερεύσεων τον Φεβρουάριο του 2022 ήταν 76.536, εκ 
των οποίων το 45,9% ήταν από εγχώριους και το 54,1% από ξένους τουρίστες. Κατά την περίοδο 
Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2022, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, ο αριθμός των τουριστών 
αυξήθηκε κατά 34,7%: ο αριθμός των εγχώριων τουριστών αυξήθηκε κατά 13,3% και αυτός των 
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ξένων τουριστών αυξήθηκε κατά 66,2%. Την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2022, σε σύγκριση 
με την ίδια περίοδο πέρυσι, ο αριθμός των διανυκτερεύσεων αυξήθηκε κατά 30,9%: ο αριθμός των 
διανυκτερεύσεων από εγχώριους τουρίστες αυξήθηκε κατά 14,6%, ενώ εκείνοι των ξένων τουριστών 
αυξήθηκαν κατά 54,1%. 

1.9 Τομέας Εμπορίου 
 

-Εξωτερικό εμπόριο (Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2022) 
Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Βόρειας 
Μακεδονίας, η συνολική αξία των εξαγόμενων αγαθών από τη χώρα την περίοδο Ιανουαρίου-
Φεβρουαρίου 2022 ανήλθε σε 1,216 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 13,4% σε σχέση με την 
αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ η αξία των εισαγόμενων εμπορευμάτων την ίδια περίοδο ανήλθε 
σε 1,788 δισ. ευρώ, ή 30,5% περισσότερα από την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το εμπορικό 
έλλειμμα κατά την εξεταζόμενη περίοδο ανήλθε σε 571.759 χιλιάδες ευρώ. Η κάλυψη των 
εισαγωγών από εξαγωγές την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022 ήταν 68,0%. Το εξωτερικό 
εμπόριο ανά κατηγορία προϊόντων δείχνει ότι, στις εξαγωγές τα σημαντικότερα προϊόντα είναι οι 
υποστηριζόμενοι καταλύτες με πολύτιμα μέταλλα ή ενώσεις πολύτιμων μετάλλων ως δραστική 
ουσία, σετ καλωδίων ανάφλεξης και άλλα σετ καλωδίωσης του είδους που χρησιμοποιούνται σε 
οχήματα, αεροσκάφη ή πλοία, σιδηρονικέλιο και μέρη των καθισμάτων της υποομάδας 821.1. Στις 
εισαγωγές, τα σημαντικότερα προϊόντα είναι: η ηλεκτρική ενέργεια, άλλα μέταλλα της ομάδας 
πλατίνας και κράματά της, ακατέργαστα ή σε μορφή σκόνης, λάδια από πετρέλαιο και λάδια που 
λαμβάνονται από ασφαλτούχα ορυκτά (άλλα από ακατέργαστο), πλατίνα και κράματα πλατίνας, 
ακατέργαστα ή σε μορφή σκόνης. Την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022, σύμφωνα με τον 
συνολικό όγκο του εξωτερικού εμπορίου, οι σημαντικότεροι (κατά σειρά) εμπορικοί εταίροι της 
Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας ήταν: η Γερμανία, η Μεγάλη Βρετανία, η Ελλάδα, η Βουλγαρία 
και η Σερβία. Σημειώνεται ότι, ο όγκος εμπορίου μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας ανήλθε, το 
πρώτο δίμηνο του έτους, στις 218,6 χιλ. ευρώ αυξημένος κατά 107% σε σχέση με το αντίστοιχο 
χρονικό διάστημα του 2021. Το διάστημα Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2022, οι ελληνικές εξαγωγές 
προς την Βόρεια Μακεδονία αυξήθηκαν κατά 120% (178,69 χιλ. ευρώ) σε σχέση με τον αντίστοιχο 
διάστημα του περασμένου έτους, ενώ οι εξαγωγές της Βόρειας Μακεδονίας προς την Ελλάδα κατά 
62,9% (39,9 χιλ. ευρώ). 
  

-Εξωτερικό εμπόριο 2020 (τελικά στοιχεία) 
Σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Βόρειας Μακεδονίας, η 
συνολική αξία των εξαγόμενων αγαθών της χώρας, την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2020 
ανήλθε σε 5,781 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 10,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 
2019, ενώ η αξία των εισαγόμενων εμπορευμάτων την ίδια περίοδο ήταν 7,599 δισ. ευρώ ή 10,0% 
λιγότερο από την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Το εμπορικό έλλειμμα το 2020 ανήλθε σε 1,818 δισ. 
ευρώ. Η κάλυψη των εισαγωγών από τις εξαγωγές την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2020 
ανήλθε σε 76,1%. Το εξωτερικό εμπόριο ανά κατηγορία προϊόντων δείχνει ότι, στις εξαγωγές τα 
σημαντικότερα προϊόντα είναι: υποστηριζόμενοι καταλύτες με πολύτιμα μέταλλα ή ενώσεις 
πολύτιμων μετάλλων ως δραστική ουσία, σετ καλωδίων ανάφλεξης και άλλα σετ καλωδίωσης του 
είδους που χρησιμοποιούνται σε οχήματα, αεροσκάφη ή πλοία, μέρη των καθισμάτων της 
υποομάδας 821.1 και σιδηρονικέλιο. Στις εισαγωγές, τα σημαντικότερα προϊόντα είναι: η πλατίνα και 
τα κράματα πλατίνας, ακατέργαστα ή σε μορφή σκόνης, λάδια από πετρέλαιο και λάδια που 
λαμβάνονται από ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός από ακατέργαστα), προϊόντα πλατέα έλασης από 
σίδηρο ή μη κραματοποιημένος χάλυβας, μη επιστρωμένος, επιμεταλλωμένος ή επικαλυμμένος και 
άλλα μέταλλα της ομάδας της πλατίνας και τα κράματά τους, ακατέργαστα ή σε μορφή σκόνης. Την 
περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2020, σύμφωνα με τον συνολικό όγκο του εξωτερικού εμπορίου, οι 
σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας ήταν: η Γερμανία, η 
Μεγάλη Βρετανία, η Σερβία, η Κίνα και η Ελλάδα. 
  

-Πληθωρισμός και αύξηση τιμών σε προϊόντα και υπηρεσίες 
Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Μάρτιο του 2022, σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2021, αυξήθηκε 
κατά 8,8% και ο Δείκτης Τιμών Λιανικής αυξήθηκε κατά 9,6%, σύμφωνα με την Κρατική Στατιστική 
Υπηρεσία. Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Μάρτιο του 2022, σε σύγκριση με τον προηγούμενο 
μήνα, ήταν 101,6 και ο Δείκτης Τιμών Λιανικής ήταν 101,5. Η αύξηση του κόστους ζωής τον Μάρτιο 
του 2022, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, καταγράφηκε σε: γάλα κατά 7,3%, αυγά κατά 
6,0%, φρέσκα και διατηρημένα με απλή ψύξη φρούτα κατά 5,9%, ψωμί και δημητριακά κατά 5,0%, 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Γραφείο ΟΕΥ - Σκοπίων 
Ενημερωτικό Δελτίο No 74 (Μάιος 2022)  Σελίδα 9 από 12 

 

μπύρα κατά 2,9%, πετρέλαιο και λίπος κατά 1,7%, κρέας, μεταλλικό νερό, ανθρακούχα ποτά, 
χυμούς φρούτων και λαχανικών κατά 1,3%, καφέ, τσάι,  κακάο κατά 1,2%, κρασί, τσιγάρα κατά 
0,9%, άλλα τρόφιμα κατά 0,7%, ζάχαρη, μαρμελάδα, μέλι, σοκολάτα και προϊόντα ζαχαροπλαστικής, 
οινοπνευματώδη ποτά κατά 0,5%, τυρί και τυρί cottage κατά 0,2%. 

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.36/2022 από 18 Απριλίου 2022, είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ - 
Σκοπίων στη διαδικτυακή πύλη AGORA:  
https://agora.mfa.gr/infofiles/Tenders%20No%2036_2022%20mk.pdf 

 
  

-Νέα επένδυση της KIEL στο Tetovo  
Η εταιρεία KIEL, κορυφαίος κατασκευαστής καθισμάτων για τρένα και λεωφορεία, ξεκινά με την 
κατασκευή της νέας μονάδας παραγωγής στη Ζώνη TIDZ Tetovo, επένδυση 9,2 εκατ. ευρώ. Στο νέο 
εργοστάσιο παραγωγής, το οποίο θα καλύπτει έκταση 7.500 τ.μ., προβλέπεται η δημιουργία 300 
νέων θέσεων εργασίας για άτομα από την περιοχή Polog. Σύμφωνα με το επενδυτικό σχέδιο η KIEL 
θα ξεκινήσει την παραγωγή μέχρι τα τέλη του 2022. 
 

-Έρευνα της ProCredit Bank: ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η διαφθορά  
Σύμφωνα με έρευνα της γερμανικών συμφερόντων τράπεζας στη χώρα, της ProCredit Bank, πάνω 
από το 50% των επιχειρήσεων στη χώρα που είναι προσανατολισμένες στις εξαγωγές και των 
οποίων το εμπόριο είναι κυρίως με τη Γερμανία και την ΕΕ, αναμένουν ότι αυτό το έτος θα είναι πιο 
δύσκολο από το προηγούμενο. Η πλειοψηφία των εταιρειών σημειώνει ως κυριότερες αιτίες τις 
ακόλουθες: οικονομική πολιτική κράτους (46%), έλλειψη επαρκούς εργασίας (46%), ασφάλεια 
δικαίου, εμπορικοί φραγμοί και ζήτηση (26% έκαστο), υποδομές και εφοδιαστική (20%), δηλαδή 
έργα όπου η Κυβέρνηση έχει περιθώρια να κάνει σημαντικές αλλαγές. "Ένα από τα μεγαλύτερα 
προβλήματα που βλέπουν στην κοινωνία και τους θεσμούς είναι το νομικό σύστημα και η έλλειψη 
ισχυρού αγώνα ενάντια στη διαφθορά και την έλλειψη εργασίας, δηλαδή ανεπαρκή επαγγελματική 
εκπαίδευση", δήλωσε η κα Emilija Spirovska, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ProCredit Bank. 
 

-Ιδρύθηκε το Εμπορικό Επιμελητήριο ΔΒΜ-Νορβηγίας 
Ο Υπουργός Εξωτερικών, κ. Bujar Osmani, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης στη Νορβηγία, 
εγκαινίασε το Εμπορικό Επιμελητήριο ΔΒΜ-Νορβηγίας. Σύμφωνα με το Υπουργείο, στην εκδήλωση 
παρευρέθηκαν αρκετές γνωστές νορβηγικές εταιρείες, που διατηρούν επιχειρηματικές σχέσεις με τη 
Βόρεια Μακεδονία, όπως οι Normak, Innovation Norge, Pemco, Norske Solar, Exco, Sparpark, SM 
Enterprenour/Recover. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Osmani τόνισε ότι οι τρέχουσες 
επενδύσεις της Innovation Norge στη "Normak" και οι πιθανές επενδύσεις των προαναφερόμενων 
εταιρειών, καθώς επίσης και η ίδρυση του Εμπορικού Επιμελητηρίου, θα δώσουν ισχυρή ώθηση 
στις επιχειρηματικές κοινότητες για στενότερη και εντατικότερη συνεργασία τους, η οποία θα 
συμβάλει, όπως ανέφερε, στην αύξηση του εμπορίου. 
 

-Η Pakomak λαμβάνει νέα πενταετή άδεια εργασίας  
Η εταιρεία "Pakomak" έχει παρατείνει την άδεια εργασίας της για τη διαχείριση των αποβλήτων για 
άλλα πέντε χρόνια. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Φυσικού 
Σχεδιασμού αξιολόγησε θετικά την αίτηση που υποβλήθηκε στις 24 Μαρτίου του τρέχοντος έτους. 
«Επί του παρόντος, η Pakomak έχει συνάψει συμφωνίες με εταιρείες που παράγουν το 43,8% των 
συνολικών απορριμμάτων συσκευασίας στη Βόρεια Μακεδονία, έχει συνάψει συμφωνίες με 20 
Δήμους της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας για οργανωμένη χωριστή συλλογή απορριμμάτων 
συσκευασίας και είναι η μόνη εταιρεία από τη χώρα που συνδέεται με το διεθνές Δίκτυο Διαχείρισης 
Αποβλήτων Συσκευασίας ProEurope και έχει άδεια χρήσης του συμβόλου "Green Dot".  
 

-Η «Replek AD» ανοίγει νέο εργοστάσιο  
Η αυστριακών συμφερόντων «Replek AD» εγκαινίασε το νέο εργοστάσιο της εταιρείας, στην 
κατασκευή του οποίου έχουν επενδυθεί περίπου 3 εκατ. ευρώ. Η νέα μονάδα, η οποία καλύπτει 
έκταση 600 m2, θα επιτρέψει τον διπλασιασμό της δυναμικότητας παραγωγής και την εισαγωγή 
νέων σύγχρονων μορφών συσκευασίας. Το πρώτο τρίμηνο του 2022, η «Replek AD» σημείωσε 
αύξηση εσόδων από πωλήσεις κατά 5,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Μέχρι το 
τέλος του έτους προβλέπεται αύξηση εσόδων κατά 20%. Σχεδόν το 75% της παραγωγής διατίθεται 
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σε ξένες αγορές και το 25% στην εγχώρια αγορά. Τα προϊόντα της εταιρείας είναι παρόντα σε 
περισσότερες από 25 αγορές παγκοσμίως. Η «Replek AD» απασχολεί περίπου 500 άτομα και η 
εταιρεία είναι ο ιδρυτής της «Replek Farm», η οποία από το 2011 κατέχει το πιστοποιητικό GMP της 
ΕΕ για καλές πρακτικές παραγωγής στη φαρμακευτική βιομηχανία. 
 

2. Οικονομικές ειδήσεις 
 

-Οικονομική ενίσχυση για την καταβολή του κατώτατου μισθού 
Η Υπηρεσία Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ενημερώνει όλους τους εργοδότες ότι από την 1η Απριλίου 
θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για οικονομική ενίσχυση για την καταβολή του κατώτατου μισθού, 
για την πληρωμή της διαφοράς από τις εισφορές του αυξημένου ελάχιστου καθαρού μισθού. "Οι 
εργοδότες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις κρατικές ενισχύσεις, κατά την υποβολή του 
MPIN, στο πεδίο 3.23 θα πρέπει να εισάγουν τον κωδικό 405 για όλους τους εργαζόμενους για τους 
οποίους ζητούν οικονομική βοήθεια. Οι εργοδότες που έχουν ήδη καταβάλει τον μισθό Μαρτίου 
αλλά δεν έχουν ζητήσει οικονομική βοήθεια μπορούν να το πράξουν υποβάλλοντας διόρθωση 
εισάγοντας τον κωδικό 103, μόνο για τους εργαζόμενους για τους οποίους ζητούν οικονομική 
βοήθεια", ενημερώνουν.  
 

-Προβλέψεις της Παγκόσμιας Τράπεζας για επιβράδυνση της οικονομίας της ΔΒΜ  
Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, η οικονομία της Βόρειας Μακεδονίας για το 2022 θα 
επιβραδυνθεί και ο ρυθμός ανάπτυξης θα διαμορφωθεί στο 2,7%. Ο κύριος λόγος για την 
επιβράδυνση αυτή σχετίζεται με τις συνέπειες της ρωσο-ουκρανικής σύγκρουσης και τις κυρώσεις 
που επιβλήθηκαν στη Ρωσία. Όπως σημειώνει η Παγκόσμια Τράπεζα, οι πληθωριστικές πιέσεις, 
που προκαλούνται από τις ανατιμήσεις στην ενέργεια και στα τρόφιμα θα αυξήσουν το κόστος ζωής 
και θα πληγούν περισσότερο οι πιο ευάλωτες ομάδες πολιτών. Ο πληθωρισμός στη Βόρεια 
Μακεδονία για το 2022, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Παγκόσμιας Τράπεζας, θα διαμορφωθεί 
στο 5,5%, ενώ το έλλειμμα του προϋπολογισμού θα ανέλθει στο 5,3%. Το δημόσιο χρέος για το 
2022 θα διαμορφωθεί στο 62,7%. Εάν ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχισθεί, η Παγκόσμια Τράπεζα 
προβλέπει μείωση της εξωτερικής ζήτησης, αύξηση των τιμών των εμπορευμάτων και της ενέργειας 
και καθυστερήσεις στις επενδύσεις. Για το 2023 και το 2024, η Παγκόσμια Τράπεζα αναμένει ότι η 
οικονομία της Βόρειας Μακεδονίας θα αναπτυχθεί κατά 3,1% και 3,2% αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι η 
οικονομία της Βόρειας Μακεδονίας σημείωσε το 2021 ρυθμό ανάπτυξης 4%.  
 

3. Ευρωπαϊκή προοπτική 
 

-Διασυνοριακή συνεργασία ΔΒΜ-Βουλγαρίας   
"Η συνεργασία μεταξύ των Δήμων των δυο χωρών αποτελεί παράδειγμα καλής γειτονίας και κοινής 
οικοδόμησης του Ευρωπαϊκού μέλλοντος της περιοχής", δήλωσε ο Υπουργός Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, κ. Goran Milevski, σε συνάντηση για τη διασυνοριακή συνεργασία στο Sandanski 
της Βουλγαρίας, στην οποία παρευρέθηκε ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας κ. Kiril Petkov. "Η 
διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών έχει τη συνέχειά της και είναι μια από τις πιο 
επιτυχημένες στην περιοχή με πλήρη 100% υλοποίηση κεφαλαίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Κατά τη δεύτερη περίοδο προγραμματισμού του IPA, πραγματοποιήσαμε 73 κοινοπραξίες 
συνολικής αξίας 20 εκατ. ευρώ", δήλωσε ο κ. Milevski. Μετά από πρόσκληση του Υπουργού 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων της Βουλγαρίας, κ. Grozdan Karadzov, 
παρευρέθηκαν επίσης Δήμαρχοι 27 Δήμων της παραμεθόριας περιοχής. Στη συνάντηση, συζήτησαν 
το νέο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας του IPA μεταξύ των δύο χωρών, το οποίο 
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς επίσης την ολοκλήρωση και το άνοιγμα της 
συνοριακής διάβασης " Klepalo ", επίσης με τη στήριξη του IPA. 
 

4. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις 
 

-Η ένταξη στο ΝΑΤΟ παρέχει ασφάλεια στους επενδυτές  
Στις 31.3.2022, η Αντιπροσωπεία της Γερμανικής Οικονομίας στη Βόρεια Μακεδονία και η Ένωση 
Επιχειρήσεων ΔΒΜ-Γερμανίας στα Σκόπια διοργάνωσαν συνέδριο με θέμα "Προσδοκίες του 
ιδιωτικού τομέα από τη νέα Κυβέρνηση κατά τη διάρκεια υγειονομικής και ενεργειακής κρίσης". Ο 
Πρωθυπουργός κ. Dimitar Kovachevski δήλωσε ότι, "Οι ξένες επενδύσεις είναι σημαντικές για την 
οικονομική ανάπτυξη της χώρας, και οι γερμανικές επενδύσεις, καθώς επίσης και οι ευρωπαϊκές, 
είναι καίριες. Είμαστε μέλος του ΝΑΤΟ, επίσης αφοσιωμένοι στην ένταξη στην ΕΕ, ώστε οι 
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επενδυτές να γνωρίζουν ότι έχουν ασφάλεια και προβλέψιμο επιχειρηματικό περιβάλλον. Στην 
πραγματικότητα, αυτό είναι το πλεονέκτημά μας σε σχέση με μερικές από τις χώρες της περιοχής", 
δήλωσε ο ΠΘ. Πρόσθεσε ότι η χώρα έχει πραγματοποιήσει το 79% των επενδύσεων κεφαλαίου το 
2021, και ο ίδιος ρυθμός συνεχίζεται και το 2022. Ο κ. Kovachevski σημείωσε ότι η οικονομική 
συνεργασία με την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας βρίσκεται σε εξαιρετικά υψηλό 
επίπεδο και η Γερμανία είναι παραδοσιακά σημαντικός εμπορικός εταίρος της Βόρειας Μακεδονίας, 
με μεγάλο αριθμό άμεσων επενδύσεων. «Πρόσφατα, η Αντιπροσωπεία της Γερμανικής Οικονομίας 
στη Βόρεια Μακεδονία ενημέρωσε για τις θετικές τάσεις και την αύξηση ρεκόρ στο εμπόριο μεταξύ 
των δύο χωρών το προηγούμενο έτος, ύψους 4,7 δισ. ευρώ, δηλαδή αύξηση 23,6% σε σύγκριση με 
το 2020. Οι εξαγωγές από τη Βόρεια Μακεδονία στη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 24,8% το 2021 σε 
σύγκριση με το 2020, ενώ οι εισαγωγές από τη Γερμανία στη Βόρεια Μακεδονία αυξήθηκαν από 1 
δισ. ευρώ σε 1,2 δισ. Τόνισε ότι όσον αφορά την οικονομία, η κυβέρνηση έχει τρεις προτεραιότητες – 
την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης και της στρατιωτικής κρίσης 
μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, την οικονομική ανάπτυξη και την πραγματοποίηση 
επενδύσεων κεφαλαίου. Ο Γερμανός πρέσβης στη Βόρεια Μακεδονία, Anke Holstein, επεσήμανε ότι 
η Γερμανία είναι μακράν ο σημαντικότερος οικονομικός εταίρος της χώρας, προσθέτοντας ότι η 
οικονομία στην Ευρώπη, στη Γερμανία και στη Βόρεια Μακεδονία πλήττεται σκληρά από τις 
επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς οι αλυσίδες εφοδιασμού είναι σπασμένες και οι 
τιμές των βασικών προϊόντων, της ενέργειας και πολλών προϊόντων είναι εκτός ελέγχου. Πρόσθεσε 
ότι η Βόρεια Μακεδονία έχει ένα πρόσθετο μπόνους ασφαλείας ως μέλος του ΝΑΤΟ, κάτι που δεν 
θα συνέβαινε χωρίς τη Συμφωνία των Πρεσπών.  
 

-Συνεργασία ΔΒΜ με USAID 
Ο Οργανισμός Ηνωμένων Πολιτειών για τη Διεθνή Ανάπτυξη (USAID) αποτελεί σημαντικό εταίρο 
της Βόρειας Μακεδονίας τα τελευταία 30 χρόνια στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων για ένταξη 
στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ.  Η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών καθορίζεται μέσω της Στρατηγικής 
Ανάπτυξης και Συνεργασίας για την περίοδο 2020-2025, η οποία παρέχει στήριξη 56,6 εκατ. 
δολαρίων. Στο πλαίσιο της Στρατηγικής, το προηγούμενο έτος υπεγράφησαν 11,8 εκατ. δολάρια σε 
συμφωνίες επιχορήγησης για την ενίσχυση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας και την 
καταπολέμηση της διαφθοράς. Το Υπουργείο Οικονομικών και η USAID συνεργάζονται για να 
ενισχύσουν την ικανότητα των Δήμων και να προωθήσουν τη δημοσιονομική αποκέντρωση. Οι 
δραστηριότητες προς αυτή την κατεύθυνση προβλέπονται μέσω του πενταετούς έργου «Ενίσχυση 
της δραστηριότητας κινητοποίησης των πόρων» με συνολικό κεφάλαιο 6,5 εκατ. δολάρια. Η USAID 
έχει επενδύσει μέχρι στιγμής πάνω από 833 εκατ. δολάρια στη χώρα για αναπτυξιακούς σκοπούς. 
 

5. Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος   
 

-Υπογραφή μνημονίων συνεργασίας ιδιωτικών πανεπιστημίων Βουλγαρίας και ΔΒΜ  
Η Ανώτατη Σχολή Ασφαλίσεων και Οικονομικών, “VUZF”, από τη Βουλγαρία υπέγραψε στα Σκόπια 
Μνημόνιο Συνεργασίας με κορυφαία ιδιωτικά πανεπιστήμια της Δημοκρατίας της Βόρειας 
Μακεδονίας: το Πανεπιστήμιο “FON”, το Πανεπιστήμιο “American College” των Σκοπίων και το 
Πανεπιστήμιο Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τα μνημόνια συνεργασίας είναι το αποτέλεσμα των 
προσπαθειών που καταβάλλονται για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Βουλγαρίας και Βόρειας 
Μακεδονίας στον τομέα της εκπαίδευσης.  
 

-Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου στο Διεθνές Αεροδρόμιο των Σκοπίων 
Γραφείο Συνοριακής Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου λειτουργεί πλέον στο Διεθνές Αεροδρόμιο 
των Σκοπίων, σε συνεργασία με το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το 
Έγκλημα (UNODC). Η λειτουργία αυτού του γραφείου θα είναι η εφαρμογή διαδικασιών για 
αναλύσεις σχετικά με τους επιβάτες και τα μεταφερόμενα εμπορεύματα υψηλότερου κινδύνου, 
προκειμένου να αποτρέπονται τυχόν μορφές εγκληματικών δραστηριοτήτων. Η Συνοριακή 
Διυπηρεσιακή Μονάδα αποτελείται από επαγγελματίες τελωνείων και αστυνομίας, οι οποίοι 
πρόκειται να αντιμετωπίσουν περιπτώσεις ύποπτων επιβατών ή εμπορευμάτων στο Διεθνές 
Αεροδρόμιο των Σκοπίων. 
 
 
 

-Δωρεά ασθενοφόρου από την “USJE” στο Νοσοκομείο Παίδων στο Kozle των Σκοπίων 
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Η τσιμεντοβιομηχανία “USJE” (του ομίλου “TITAN”) έκανε δωρεά ένα ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο 
Παίδων στο Kozle των Σκοπίων. Στο διάστημα της πανδημίας του Covid-19, η “USJE” δώρισε 
ιατρικό εξοπλισμό και μηχανήματα σε πολλά δημόσια ιδρύματα υγείας στη Βόρεια Μακεδονία αξίας 
άνω των 100.000 ευρώ. 
 

6. Εκδηλώσεις και εκθέσεις  
 

-Εκδήλωση παρουσίασης προγραμμάτων ελληνικών πανεπιστημίων στη Βόρεια Μακεδονία 
Στις 9.4.2022 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή εκδήλωση παρουσίασης προγραμμάτων των 
ελληνικών Πανεπιστημίων σε υποψήφιους φοιτητές από τη Βόρεια Μακεδονία, με τίτλο «Studies in 
Greece: Fusion of Knowledge and Experience», την οποία διοργάνωσε ο Σύλλογος «Πελαγονία» με 
την υποστήριξη του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Μοναστήρι και του Γραφείου Δημόσιας 
Διπλωματίας της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Βόρεια Μακεδονία. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν 
προγράμματα πολυτεχνικών σχολών, τμημάτων πληροφορικής, μουσικής και καλών τεχνών, καθώς 
και τμημάτων ξένων γλωσσών, μετάφρασης και διερμηνείας. Σημειώνεται ότι, υπάρχουν πολλοί 
φοιτητές από τη Βόρεια Μακεδονία, οι οποίοι διακρίνονται στα ελληνικά Πανεπιστήμια, 
υποστηριζόμενοι από υποτροφίες που προσφέρει το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. 
 
-Διαδικτυακή εκδήλωση (webinar) Γραφείου ΟΕΥ Σκοπίων για τελωνειακά ζητήματα  
Στις 12.05.2022 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή εκδήλωση από το Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων με τίτλο: 
«Ενίσχυση της οικονομικής και τελωνειακής συνεργασίας σε εποχές κρίσης». Σκοπός της 
εκδήλωσης είναι η περαιτέρω προώθηση των διμερών εμπορικών και επιχειρηματικών σχέσεων 
μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας μέσω της παρουσίασης και βελτίωσης των τελωνειακών 
διαδικασιών σε εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων πιθανών επενδυτών από την Ελλάδα. 
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Στελέχωση Γραφείου ΟΕΥ Σκοπίων:  
 
- Αναστασία Ζωγράφου, Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ – Προϊσταμένη Γραφείου ΟΕΥ 

- Ευτυχία Ξυδιά, Γραμματέας ΟΕΥ Α΄ 

- Βασίλης Γκατζάρας, Γραμματέας ΟΕΥ Γ΄ 

- Aneta Cvetkovska, Επιστ. Συνεργάτης 


