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1. Επιχειρηματική δραστηριότητα  

 

1.1 Ενέργεια και Ορυκτά 

-Νέα εταιρεία μετοχών για τη διανομή θερμικής ενέργειας στην πόλη των Σκοπίων  
Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο Δήμος Σκοπίων ανακοίνωσε ότι θα κάνει τη διανομή θερμικής 
ενέργειας στα Σκόπια από την επόμενη περίοδο θέρμανσης, προσθέτοντας ότι για το σκοπό αυτό 
δημιουργήθηκε στις 30.5.2018, μια νέα εταιρεία μετοχών ενεργειακών δραστηριοτήτων. Εκπρόσωποι του 
Δήμου Σκοπίων δήλωσαν ότι εκτός από τη διαχείριση του συστήματος κεντρικής θέρμανσης, η νέα δημόσια 
εταιρεία θα ασχοληθεί, επίσης, με τη διαδικασία δευτερογενούς αεριοποίησης των Σκοπίων. Σχολιάζοντας 
αυτές τις πληροφορίες, οι εκπρόσωποι της εταιρείας "BEG", η οποία σήμερα διανέμει τη θερμική ενέργεια στα 
Σκόπια, δήλωσαν ότι έχουν άδεια 35 ετών για τη διανομή θερμικής ενέργειας, πράγμα που σημαίνει ότι θα 
συνεχίσουν τις εργασίες τους όπως πριν.  
 
-Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων  
Σύμφωνα με το κόμμα της μείζονος αντιπολίτευσης στην πΓΔΜ (VMRO-DPMNE), η Κυβέρνηση λαμβάνει 40 
εκατ. ευρώ από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μέσω του υψηλότερου φόρου κατανάλωσης για τα καύσιμα 
πετρελαίου. Η τιμή του πετρελαίου ντίζελ από τον περασμένο Ιούλιο έως και σήμερα αυξήθηκε κατά 40%, ήτοι 
από 46 δηνάρια ανά λίτρο ντίζελ το 2017, οι πολίτες πληρώνουν πλέον 65 δηνάρια. Στη διάρκεια αυτής της 
περιόδου, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης αυξήθηκε κατά 3,5 δηνάρια, το οποίο αποτελεί 
άμεσο κόστος άνω των 40 εκατ. ευρώ για τους πολίτες και τις εταιρείες. Ταυτόχρονα αυξήθηκαν οι τιμές για μια 
σειρά προϊόντων και συνεπώς το κόστος για τους πολίτες είναι αρκετές φορές μεγαλύτερο, σύμφωνα με το 
VMRO-DPMNE, το οποίο ζήτησε από την Κυβέρνηση να καταργήσει την απόφαση για αύξηση του ειδικού 
φόρου κατανάλωσης. 
 
-ELEM: Αίτημα μείωσης της τιμής παραγωγής  ηλεκτρικής ενέργειας 
Η ELEM ζήτησε τη μείωση της τιμής παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 1,5% ή 0,6 ευρώ από την 
Επιτροπή Ρυθμιστικών Αρχών. Ο Γενικός Διευθυντής κ. Dragan Minovski δήλωσε ότι η φθηνότερη τιμή 
οφείλεται στα θετικά οικονομικά αποτελέσματα. 
 

1.2 Κατασκευές, δομικά υλικά και Real Estate 

-Αξία συμβάσεων και ολοκληρωμένων κατασκευαστικών έργων στο εξωτερικό, Ιαν. – Μάρ. 2018 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2018, η 
συνολική αξία των κατασκευαστικών συμβάσεων στο εξωτερικό ήταν σε αξία 775.469 χιλ. δηνάρια, ήτοι 61,1% 
λιγότερο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Τη συγκεκριμένη περίοδο, οι 
κατασκευαστικές επιχειρήσεις από τη πΓΔΜ ολοκλήρωσαν κατασκευαστικά έργα στο εξωτερικό συνολικού 
ύψους 281.136 χιλιάδων δηναρίων, δηλαδή 12,5% λιγότερο από την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου 
έτους. Κατά την περίοδο αναφοράς, σημειώθηκε αύξηση του όγκου των ολοκληρωμένων έργων κατασκευής 
στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Οι τιμές για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2018/2017 δίνονται με βάση την 
ισοτιμία 1 δολαρίου ΗΠΑ = 51,2722 δηνάρια. 
 

-Δείκτες κόστους κατασκευών για νέα κτίρια κατοικιών, α’ τρίμηνο του 2018 
Οι δείκτες κόστους κατασκευής για νέα κτίρια κατοικιών προορίζονται για την επιθεώρηση ή την 
παρακολούθηση του κόστους που βαρύνει μια κατασκευαστική εταιρεία στην εκτέλεση της κατασκευαστικής 
διαδικασίας κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών. Οι κύριοι χρήστες των δεικτών κόστους κατασκευής για νέα 
κτίρια κατοικιών είναι οι κατασκευαστικές εταιρείες, οι οποίες αναφέρονται στην κίνηση των κατασκευαστικών 
δαπανών σε υπολογισμούς κατά την υπογραφή σύμβασης κατασκευής. Το α’ τρίμηνο του 2018, σε σύγκριση 
με το δ’ τρίμηνο του 2017, το κόστος κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών αυξήθηκε κατά 1,0%, το κόστος 
υλικών αυξήθηκε κατά 2,0%, ενώ το κόστος εργασίας μειώθηκε κατά 1,6%. Το α’ τρίμηνο του 2018, σε 
σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2017, το κόστος κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών αυξήθηκε κατά 5,2%, το 
κόστος υλικών αυξήθηκε κατά 3,6% και το κόστος εργασίας αυξήθηκε κατά 10,0%. 
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-Τελετή εγκαινίων νέων τελωνειακών υποδομών σε συνοριακή δίοδο Tabanovce (πΓΔΜ - Σερβία)  
Πραγματοποιήθηκε στις 30.5.2018, η τελετή εγκαινίων των νέων τελωνειακών υποδομών στη συνοριακή δίοδο 
του Tabanovce (σύνορα πΓΔΜ - Σερβίας), στην οποία παρευρέθησαν ο Πρωθυπουργός της πΓΔΜ, κ. Z. Zaev, 
ο Υπουργός Οικονομικών, κ. D. Tevdovski και ο Επικεφαλής της εδώ Αντιπροσωπείας της ΕΕ, Πρέσβης S. 
Žbogar. Ο Πρωθυπουργός της πΓΔΜ υπογράμμισε στον χαιρετισμό του, τις σημαντικές προσπάθειες που 
καταβάλει η χώρα, κατά την προενταξιακή της διαδρομή, για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών 
διαμετακόμισης (transit), συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ενίσχυση της οικονομίας σε τοπικό και σε 
περιφερειακό επίπεδο. Προσέθεσε, δε, ότι μέσα από την προώθηση της διαλειτουργικότητας των τελωνειακών 
συστημάτων πληροφοριών πΓΔΜ και ΕΕ, η Κυβέρνηση αναβαθμίζει τα πρότυπα λειτουργίας της εδώ 
Τελωνειακής Υπηρεσίας, «φέρνοντας την Ευρώπη στην πΓΔΜ». Ο Επικεφαλής της εδώ Αντιπροσωπείας της 
ΕΕ ανέφερε, ότι η αναβάθμιση των τελωνειακών υποδομών στο Tabanovce θα συμβάλει στη διευκόλυνση των 
εμπορικών ροών κατά μήκος του Πανευρωπαϊκού Διαδρόμου Χ – της σημαντικότερης διεθνούς οδικής 
αρτηρίας που διασχίζει την πΓΔΜ. Επεσήμανε, δε, ότι η χορήγηση από την ΕΕ οικονομικής βοήθειας ύψους 
δεκαέξι (16) εκατ. ευρώ (από κονδύλια ΙΡΑ) στην Τελωνειακή Διοίκηση της χώρας είχε πραγματικά και 
μετρήσιμα αποτελέσματα, βελτιώνοντας αισθητά τον επαγγελματισμό της Υπηρεσίας. Ο Υπουργός 
Οικονομικών της πΓΔΜ σημείωσε ότι μέσα από το εν λόγω έργο αναμένεται να μειωθεί ο χρόνος αναμονής 
μεταφορέων και πολιτών, κατά τη διέλευσή τους από τη συνοριακή δίοδο του Tabanovce. Συμπλήρωσε, δε, ότι 
στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών θα συμβάλει και η λειτουργία του νέου ηλεκτρονικού συστήματος 
διαμετακόμισης (transit), το οποίο επιτρέπει τη διακίνηση προϊόντων προς και από χώρες ΕΕ και ΕΖΕΣ, μέσω 
ενός μόνον εγγράφου σε ηλεκτρονική μορφή. Το εγκαινιασθέν έργο περιλαμβάνει νέες υποδομές τελωνειακών 
ελέγχων, γεφυροπλάστιγγα, δύο επιπλέον λωρίδες για τα φορτηγά, νέους αποθηκευτικούς χώρους και 
επέκταση του χώρου στάθμευσης. Το συνολικό ύψος της επένδυσης ανήλθε σε 1,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 
1,3 εκατ. ευρώ προήλθε από κονδύλια ΙΡΑ. Σημειώνεται ότι στην τελετή παρευρέθησαν, επίσης, εκπρόσωποι 
της σερβικής Τελωνειακής Διοίκησης και η εδώ Πρέσβης της Σερβίας. Υπενθυμίζεται ότι πΓΔΜ και Σερβία 
έχουν συμφωνήσει στη δημιουργία κοινού σημείου τελωνειακών ελέγχων στη συνοριακή διάβαση Tabanovce - 
Preševo.  
 

1.3 Τραπεζικός & Ασφαλιστικός Τομέας 

 
-Νέα Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της πΓΔΜ η κα Anita Angelovska-Bezoska  
Η κα Angelovska-Bezoska, η μέχρι σήμερα Υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας (NBRM) ανέλαβε, στις 22 
Μαΐου 2018, την θέση του Διοικητή αντικαθιστώντας τον κ. Dimitar Bogov, του οποίου η θητεία ολοκληρώθηκε. 
Η κα Angelovska-Bezoska ήταν το πρόσωπο για το οποίο δεν εκφράστηκαν διαφωνίες για την τοποθέτηση του 
από καμία πλευρά. Η ίδια ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της πΓΔΜ κ. Gjorge Ivanov για το διορισμό της, αλλά και 
όλα τα πολιτικά κόμματα για την υποστήριξή τους στο Κοινοβούλιο. Σύμφωνα με αυτήν, αντιμετωπίζει την 
πρόκληση της συνέχισης της επιτυχημένης και ανεξάρτητης νομισματικής πολιτικής για την επίτευξη των 
στόχων της Κεντρικής Τράπεζας για τη σταθερότητα των τιμών, εφαρμόζοντας παράλληλα τη στρατηγική 
σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας του δηναρίου και με επίκεντρο εν γένει τη διατήρηση της τραπεζικής και 
της χρηματοοικονομικής σταθερότητας. Επίσης, δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον απερχόμενο Διοικητή            
κ. Dimitar Bogov για την επιτυχία του στην ηγεσία της Τράπεζας κατά τη διάρκεια κρίσιμων περιόδων για την 
οικονομία της πΓΔΜ. 
 
-300 έως 400 εκατ ευρώ ξεπλένονται ετησίως στην πΓΔΜ  
Στην πΓΔΜ ξεπλένονται, ετησίως, 300 έως 400 εκατ. ευρώ "βρώμικου χρήματος", τα οποία αποτελούν μέρος 
των διεθνών εγκληματικών συστημάτων. Σύμφωνα με τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικών 
Πληροφοριών, κ. Blazo Trendafilov, πέρυσι υπήρξαν πάνω από 200 ύποπτες συναλλαγές που αναφέρθηκαν 
από τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ενώ 30 υποθέσεις από αυτές έχουν ήδη παραπεμφθεί 
στην Οικονομική Αστυνομία. Όπως ανέφερε τα "βρώμικα χρήματα" προέρχονται συχνά από την πώληση 
ναρκωτικών, την εμπορία μεταναστών και την πορνεία. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επαγγελματίες ξεπλύματος 
χρήματος για τις υπηρεσίες τους παίρνουν το 30% του "βρώμικου χρήματος", προτού το βάλουν στο σύστημα 
των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Ενημέρωσε ότι, εκτός από τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, οι υπάλληλοι στις υπηρεσίες εμπιστευτικών πληροφοριών ελέγχουν, σε καθημερινή βάση, 
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τους λογαριασμούς 173 πολιτών της πΓΔΜ που βρίσκονται στον κατάλογο των ατόμων που θεωρούνται 
ύποπτα για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Ο κ. Trendafilov ανέφερε ότι οι τράπεζες της πΓΔΜ είναι σε 
θέση να αντιμετωπίσουν όλες αυτές τις προκλήσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα τελευταία τέσσερα χρόνια, έχουν 
επιβληθεί πρόστιμα ύψους άνω των 10 εκατ. ευρώ για φοροδιαφυγή. 
 

-Χρήση τραπεζικών καρτών στην πΓΔΜ (2017)   
Σύμφωνα με στοιχεία της εδώ Κεντρικής Τράπεζας (NBRM), ο αριθμός των τραπεζικών καρτών που 
χρησιμοποιούνται στην πΓΔΜ έφτασαν, στα τέλη του περασμένου έτους, τις 1,8 εκατ. Ειδικώτερα, οι 
χρεωστικές κάρτες (debit cards) αποτελούν το 79% του συνόλου των εν χρήσει τραπεζικών καρτών, ενώ το 
υπόλοιπο ποσοστό αφορά σε πιστωτικές κάρτες (credit cards). Ωστόσο, παρατηρείται ότι οι περισσότερες 
συναλλαγές με χρεωστικές κάρτες γίνονταν μέσω των ΑΤΜ με σκοπό της ανάληψη μετρητών και όχι για την 
πραγματοποίηση πληρωμών χωρίς μετρητά. Πέρυσι, οι συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν με κάρτες 
πληρωμών, οι οποίες εκδόθηκαν από τις τοπικές τράπεζες, έφτασαν συνολικά σε αξία τα 2,9 δισ. ευρώ. Το 
2017, οι ξένοι τουρίστες πλήρωσαν με κάρτες για αγορές τους εντός της χώρας περίπου 321 εκατ. ευρώ, ενώ οι 
πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν από πολίτες της πΓΔΜ στο εξωτερικό έφτασαν σε ύψους 217 εκατ. ευρώ.  
Το ποσοστό των ηλεκτρονικών συναλλαγών έφτασε το 15% του συνόλου των περσινών συναλλαγών, ήτοι το 
ένα τέταρτο του μέσου όρου της ΕΕ. Από τις αναλύσεις των στατιστικών στοιχείων προκύπτει ότι τα άτομα 
ηλικίας έως 24 ετών αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του συνόλου των ατόμων που πραγματοποιούν 
ηλεκτρονικές πληρωμές, πραγματοποιώντας περίπου τα τρία τέταρτα των ηλεκτρονικών αγορών. Μεταξύ των 
προϊόντων που συνήθως αγοράζονται με αυτόν τον τρόπο είναι τα ενδύματα και ο αθλητικός εξοπλισμός και 
ακολουθούν οι ταξιδιωτικές και ξενοδοχειακές υπηρεσίες, οι οικιακές συσκευές και ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός.  
Οι περισσότερες παραγγελίες απευθύνονται σε ξένα διαδικτυακά καταστήματα. Σε 76% των περιπτώσεων 
ήταν από χώρες εκτός της ΕΕ και μόνο το ένα τρίτο των αγορών από την πΓΔΜ παραγγέλθηκαν από εγχώρια 
ψηφιακά καταστήματα. 
 

1.4 Μεταφορές & Επικοινωνίες  

-Μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων κατά το α’ τρίμηνο του 2018 
Σύμφωνα με στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, κατά το α’ τρίμηνο του 2018, σε σύγκριση με την 
ίδια περίοδο του 2017, ο αριθμός επιβατών που μεταφέρονται οδικώς αυξήθηκε κατά 21,7%. Στις αστικές και 
προαστιακές συγκοινωνίες μειώθηκε κατά 3,3% στις αεροπορικές μεταφορές αυξήθηκε κατά 21,3%, ενώ ο 
αριθμός των επιβατών στις σιδηροδρομικές μεταφορές αυξήθηκε κατά 29,4%. Σε σύγκριση με το δ’ τρίμηνο του 
2017, ο αριθμός επιβατών στις οδικές μεταφορές αυξήθηκε κατά 11,0%, στις αστικές και προαστικές 
συγκοινωνίες μειώθηκε κατά 5,9%, στις σιδηροδρομικές μεταφορές κατά 7,0% και στις αεροπορικές μεταφορές 
μειώθηκε κατά 6,7%. Το α’ τρίμηνο του 2018, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2017, η ποσότητα των 
εμπορευμάτων που μεταφέρθηκαν στις εμπορευματικές οδικές μεταφορές αυξήθηκε κατά 20,0%, στις 
σιδηροδρομικές μεταφορές κατά 40,6% και στις αεροπορικές μεταφορές κατά 10,3%. Σε σύγκριση με το δ’ 
τρίμηνο του 2017, η ποσότητα των εμπορευμάτων που μεταφέρθηκαν στις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 
αυξήθηκε κατά 31,6%, ενώ στις σιδηροδρομικές μεταφορές μειώθηκε κατά 1,4% και στις αεροπορικές 
μεταφορές κατά 15,5%. 
 
-Έως τα τέλη Νοεμβρίου τ.ε. η ολοκλήρωση της σιδηροδρομικής σύνδεσης Μοναστηρίου - Kremenica 
(σύνορα πΓΔΜ με Ελλάδα) 
Οι κατασκευαστικές εργασίες στη σιδηροδρομική σύνδεση Μοναστηρίου - Kremenica (σύνορα πΓΔΜ με 
Ελλάδα) αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως τα τέλη Νοεμβρίου τ.έ., σύμφωνα με πρόσφατη δήλωση του 
Υπουργού  Μεταφορών και Επικοινωνιών της πΓΔΜ, κ. G. Sugareski, στο πλαίσιο επίσκεψής του στο 
εργοτάξιο του έργου στην περιοχή του Μοναστηρίου. Ο κ. Sugareski σημείωσε ότι η ως άνω σιδηροδρομική 
γραμμή θα επιτρέψει τη σύνδεση της περιοχής και ειδικότερα, της βιομηχανικής ζώνης του Zabeni (στο 
Μοναστήρι) με τη Θεσσαλονίκη. Ανέφερε, δε, ότι σε συνάντησή του, προ διμήνου, με τον Υπουργό Υποδομών 
και Μεταφορών, κ. Χρ. Σπίρτζη συζητήθηκαν και θέματα σιδηροδρομικής σύνδεσης Ελλάδας - πΓΔΜ, 
προσθέτοντας ότι το εν λόγω έργο είναι προς το συμφέρον και των δύο χωρών. Η σιδηροδρομική γραμμή 
Μοναστηρίου - Kremenica έχει συνολικό μήκος 16 χλμ. και το ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε 17,2 εκατ. 
ευρώ, εκ των οποίων 6 εκατ. ευρώ προέρχονται από κονδύλια IPA. Ο αρχικός σχεδιασμός του έργου 
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μετεβλήθη, καθώς η κοινοπραξία τριών βουλγαρικών και μίας εγχώριας εταιρείας (‘Vodstroy 98 AD’, ‘Trace 
Group Hold PLC’, ‘Ponsstroyengineering EAD’ και ‘Fabrika Karpos AD Skopje’) που είχε αναλάβει, αρχικώς, την 
υλοποίησή του, δεν τήρησε τις συμβατικές της υποχρεώσεις ως προς την πρόοδο των εργασιών, με 
αποτέλεσμα η Κυβέρνηση της πΓΔΜ να προβεί σε καταγγελία της σχετικής σύμβασης και να σημειωθεί 
σημαντική καθυστέρηση. Η ολοκλήρωση της σιδηροδρομικής γραμμής ανετέθη, τελικώς, το 2017, στην 
αυστριακών συμφερόντων ‘Strabag SE’.   
 
-Πρόοδο στην κατασκευή της σιδηροδρομικής σύνδεσης με τη Βουλγαρία (τμήμα του Διαδρόμου VIII) 
Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών της πΓΔΜ επανέλαβε, στο πλαίσιο δηλώσεών του, τη δέσμευση 
της Κυβέρνησης της χώρας για την κατασκευή της σιδηροδρομικής σύνδεσης με τη Βουλγαρία (τμήμα του 
Διαδρόμου VIII), σημειώνοντας ότι καταγράφεται πρόοδος και στο συγκεκριμένο έργο. Σύμφωνα με το 
Μνημόνιο Κατανόησης πΓΔΜ – Βουλγαρίας για τη σιδηροδρομική σύνδεση των δύο χωρών (Σκόπια, 
01.08.2017), η πΓΔΜ αναμένεται να ολοκληρώσει τη σιδηροδρομική γραμμή μέχρι τα σύνορα με τη Βουλγαρία, 
έως το 2025 και η Βουλγαρία να έχει κατασκευάσει τη σιδηροδρομική γραμμή από τη Σόφια μέχρι τα σύνορα 
με την πΓΔΜ, έως το 2027. Η πΓΔΜ έχει εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση τμήματος της δεύτερης φάσης της 
κατασκευής της σιδηροδρομικής γραμμής (Beljakovce - Kriva Palanka) με 70 εκατ. ευρώ από κονδύλια ΕΕ.   
 

1.5 Αγροτικός τομέας και τομέας τροφίμων   

-Αγορά και πώληση γεωργικών προϊόντων, α’ τρίμηνο του 2018 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, η αγορά και πώληση γεωργικών προϊόντων το α’ 
τρίμηνο 2018 αυξήθηκε κατά 4,6%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η αξία 
των αγορασθέντων αγροτικών προϊόντων από μεμονωμένους παραγωγούς αυξήθηκε κατά 10,9%, ενώ η αξία 
των πωληθέντων γεωργικών προϊόντων από την ίδια παραγωγή μειώθηκε κατά 7,5%. Η αξία της συνολικής 
αγοράς και πώλησης αυξήθηκε στα ακόλουθα γεωργικά προϊόντα: Βιομηχανικές καλλιέργειες, Λαχανικά, 
Φρούτα, Αλκοολούχα ποτά, Κτηνοτροφικά προϊόντα, Γάλα και Γαλακτοκομικά προϊόντα ενώ παρατηρήθηκε 
μείωση στα ακόλουθα γεωργικά προϊόντα: Σιτηρά, Ζωοτροφές, Πουλερικά και Αβγά και Ψάρια. Η μηνιαία 
κατανομή της αξίας της αγοράς και πώλησης γεωργικών προϊόντων παρουσιάζει αύξηση τον Ιανουάριο και τον 
Μάρτιο, ενώ το Φεβρουάριο σημειώθηκε μείωση της αξίας αγοράς και πώλησης γεωργικών προϊόντων. 
 
-Παραγωγή κάνναβης για ιατρική χρήση στην πΓΔΜ 
Οκτώ εταιρείες της πΓΔΜ με μεικτό κεφάλαιο παράγουν κάνναβη από την οποία παράγεται έλαιο για ιατρική 
χρήση. Οι προσδοκίες είναι ότι αυτή η παραγωγή μπορεί να φέρει τη χώρα περίπου στα 100 εκατ. ευρώ 
ετησίως, σύμφωνα με αναφορά του "Al Jazeera Balkans". 
 

1.6 Τομέας Εμπορίου  

-Δείκτες κύκλου εργασιών στον τομέα του εμπορίου, Απρίλιος 2018 
Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, τον Απρίλιο του 2018, ο κύκλος 
εργασιών στο λιανικό εμπόριο αυξήθηκε στις ακόλουθες ομάδες / κατηγορίες: Λιανικό εμπόριο τροφίμων, 
ποτών και καπνού (κατά 11,0% σε ονομαστικούς όρους και 7,5% σε πραγματικούς όρους), Λιανικό Εμπόριο 
μη τροφίμων εκτός καυσίμων (Κατά 14,5% σε ονομαστικούς όρους και 11,8% σε πραγματικούς όρους) και 
Λιανικό εμπόριο εκτός από τα καύσιμα αυτοκινήτων (κατά 12,8% σε ονομαστικούς όρους και κατά 10,3% σε 
πραγματικούς όρους) όροι). Στην κατηγορία Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε 
κατά 3,2% σε ονομαστικές τιμές, αλλά μειώθηκε κατά 1,4% σε πραγματικούς όρους. 

1.7 Βιομηχανικός Τομέας 

-Δείκτες του αριθμού των εργαζομένων στη βιομηχανία, Απρίλιος 2018 
Σύμφωνα με στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας της πΓΔΜ, ο δείκτης του αριθμού των εργαζομένων 
στη βιομηχανία τον Απρίλιο του 2018, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2017, ήταν 108,4. Ο αριθμός των 
απασχολουμένων στη βιομηχανία στον τομέα των «Ορυχείων και λατομείων» τον Απρίλιο του 2018, σε 
σύγκριση με τον Απρίλιο του 2017, αυξήθηκε κατά 1,3%, στον τομέα «Μεταποίησης» αυξήθηκε κατά 9,4% και ο 
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τομέας «Παραγωγή ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού»  μειώθηκε κατά 0,1%. Ο αριθμός 
των απασχολουμένων στη βιομηχανία στους κύριους βιομηχανικούς τομείς τον Απρίλιο του 2018, σε σύγκριση 
με τον Απρίλιο του 2017, ήταν υψηλότερος στα «Ενδιάμεσα προϊόντα, πλην της ενέργειας» κατά 15,7%, στα 
«Καταναλωτικά αγαθά» κατά 24,6% και χαμηλότερος στα «Μη Διαρκή καταναλωτικά αγαθά» κατά 2,1% και 
στην Ενέργεια κατά 0,6%, αλλά ήταν στο ίδιο επίπεδο στα «Διαρκή καταναλωτικά αγαθά». Ο δείκτης του 
αριθμού των εργαζομένων στη βιομηχανία κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2018, σε σύγκριση με τον 
Ιανουάριο - Απρίλιο του 2017, ήταν 107,2. 
 
-Δείκτης όγκου βιομηχανικής παραγωγής, Απρίλιος 2018 
Σύμφωνα με στοιχεία της εδώ Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης όγκου βιομηχανικής παραγωγής τον 
Απρίλιο του 2018, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2017, ήταν 101,5. Η βιομηχανική παραγωγή στην 
κατηγορία «Ορυχεία και λατομεία» τον Απρίλιο του 2018, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2017, μειώθηκε κατά 
5,5%, στον τομέα «Μεταποίηση» αυξήθηκε κατά 3,1%, ενώ στον τομέα «Ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο, ατμός και 
κλιματισμός» μειώθηκε κατά 1,9%. Η αύξηση του τομέα της Μεταποίησης οφείλεται κατά κύριο λόγο στην 
αυξημένη παραγωγή των κλάδων «Παραγωγή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκουμένων», «Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, εκτός από μηχανήματα και εξοπλισμό», 
«Κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού», «Κατασκευή μηχανημάτων και εξοπλισμού που δεν ταξινομούνται 
αλλού». Η βιομηχανική παραγωγή των κύριων βιομηχανικών ομάδων τον Απρίλιο του 2018, σε σύγκριση με 
τον Απρίλιο του 2017, ήταν υψηλότερη στο κεφάλαιο τα εμπορεύματα κατά 21,2% και τα ανθεκτικά 
καταναλωτικά αγαθά κατά 67,9%, αλλά χαμηλότερη στην Ενέργεια κατά 5,5%, στα Ενδιάμεσα προϊόντα εκτός 
της ενέργειας κατά 3,0% και στα Μη Διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά 6,6%. Ο δείκτης βιομηχανικής 
παραγωγής κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2018, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο - Απρίλιο του 2017, 
ήταν 104,2. 
 

1.8 Άλλες ειδήσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος 

 
-Μέσος μηνιαίος ακαθάριστος μισθός που καταβάλλεται ανά εργαζόμενο, Μάρτιος 2018 
Σύμφωνα με στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης του μέσου μηνιαίου ακαθάριστου μισθού 
που καταβλήθηκε ανά εργαζόμενο τον Μάρτιο του 2018, σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2017, ήταν 105,3. Η 
αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση του μέσου μηνιαίου ακαθάριστου μισθού που καταβάλλεται ανά 
εργαζόμενο στους τομείς: Ορυχεία και λατομεία (17,3%), Πληροφορική και επικοινωνία (14,6%) και Βιομηχανία 
(12,7%). Αύξηση του μέσου μηνιαίου ακαθάριστου μισθού ανά εργαζόμενο σε σύγκριση με τον προηγούμενο 
μήνα καταγράφηκε στους τομείς: Μεταλλεία και λατομεία (13,2%), Χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές 
δραστηριότητες (8,8%) και Πληροφορική και επικοινωνία (8,7%). Ο μέσος μηνιαίος ακαθάριστος μισθός που 
καταβλήθηκε ανά εργαζόμενο τον Μάρτιο του 2018 ήταν 34.764 δηνάρια (περίπου €565). 
 
-Μέσος μηνιαίος καθαρός μισθός που καταβάλλεται ανά εργαζόμενο, Μάρτιος 2018 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης του μέσου μηνιαίου καθαρού μισθού 
που καταβλήθηκε ανά εργαζόμενο τον Μάρτιο του 2018, σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2017, ήταν 105,6. Η 
αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση του μέσου μηνιαίου καθαρού μισθού που καταβάλλεται ανά εργαζόμενο 
στους τομείς: Ορυχεία και λατομεία (19,0%), Πληροφορική και επικοινωνία (14,2%) και Βιομηχανία (12,4%). 
Αύξηση του μέσου μηνιαίου καθαρού μισθού ανά εργαζόμενο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα 
καταγράφηκε στους τομείς: Μεταλλεία και λατομεία (12,6%), Χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές 
δραστηριότητες (9,7%) και Πληροφορική και επικοινωνία (8,8%). Ο μέσος μηνιαίος καθαρός μισθός που 
καταβλήθηκε ανά εργαζόμενο το Μάρτιο του 2018 ήταν 23.694 δηνάρια (περίπου €385). 
 
-Κρατική επιχορήγηση 3,4 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηματικότητας και την 
τεχνολογική επέκταση στην πΓΔΜ 
Έχοντας ως πρότυπο το Ισραήλ και άλλες χώρες που εφάρμοσαν σχετικά μέτρα, η πΓΔΜ  θα διαθέσει κρατική 
επιχορήγηση ύψους 3,4 εκατ. ευρώ για την δημιουργία φορέων επιτάχυνσης (accelerators) της νεανικής 
επιχειρηματικότητας και της τόνωσης της τεχνολογικής επέκτασης των μικρών και μεσαίων εταιρειών, μέσω της 
προμήθειας τεχνολογίας και εξοπλισμού και με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Η πρόσκληση 
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υποβολής προτάσεων εγκρίθηκε την Τρίτη, 29 Μαΐου τ.ε και διαρκεί μέχρι τις 27 Ιουλίου τ.ε.. Ο Διευθυντής του 
Ταμείου για τις Καινοτομίες και την Ανάπτυξη της Τεχνολογίας (FITD) κ. Jovan Despotovski ανέφερε σε 
συνέντευξη Τύπου ότι στόχος είναι να υποστηριχθεί η δημιουργία ταχέως αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων και 
να τονωθεί η δημιουργία υψηλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας. Τα πανεπιστήμια, οι τοπικές αρχές και οι 
καινοτόμες εταιρείες αναμένεται να είναι οι δικαιούχοι των κεφαλαίων. Η επιχορήγηση θα υποστηρίξει το 75% 
της συνολικής επένδυσης, ενώ το υπόλοιπο 25% θα πρέπει να καλυφθεί από ίδιους πόρους των επιχειρήσεων. 
Ως μέγιστο ποσοστό το 20% των αποκτηθέντων κεφαλαίων θα πρέπει να δαπανηθεί για την διαχείριση του 
έργου, ενώ το 80% τουλάχιστον θα πρέπει να καταλήξει στις νεοσύστατες επιχειρήσεις, δηλ. στις 
δημιουργούμενες εταιρείες. Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης για τις οικονομικές υποθέσεις κ. Koco Angjusev 
αναμένει το σχηματισμό τουλάχιστον τεσσάρων φορέων επιτάχυνσης (accelerators) που θα χρηματοδοτηθούν 
κατά 500.000 ευρώ ο καθένας. Με το εν λόγω μέτρο, σύμφωνα κ. Angjusev, επιδιώκεται η υποστήριξη νέων 
ιδεών και η τόνωση της δημιουργίας πολλών επιτυχημένων εταιρειών, ενώ η Κυβέρνηση αναμένει ότι θα 
κρατήσει τη νεολαία στη χώρα. Όσον αφορά το μέσο για την τεχνολογική επέκταση, τα Επιμελητήρια και τα 
clusters θα παρέχουν κεφάλαια σε εταιρείες για νέο εξοπλισμό και τεχνολογία, βελτιώνοντας έτσι την 
ανταγωνιστικότητά τους. Οι επιχορηγήσεις αποτελούν μέρος του δανείου ύψους 9,5 εκατ. ευρώ που έλαβε το 
FITD από την Παγκόσμια Τράπεζα το 2013 και μόνο το 9% της επιχορήγησης χρησιμοποιήθηκε μέχρι το 2017.  
 

-Ραδιοτηλεοπτική δραστηριότητα στη πΓΔΜ, 2017 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας που συγκεντρώθηκαν από τις μονάδες παροχής 
στοιχείων, το 2017 υπήρχαν 115 επιχειρηματικές οντότητες που εκτελούσαν ραδιοτηλεοπτικές δραστηριότητες 
στη πΓΔΜ, εκ των οποίων 64 μεταδιδόμενα ραδιοφωνικά προγράμματα και 51 μεταδιδόμενα τηλεοπτικά 
προγράμματα. Από τον συνολικό αριθμό επιχειρηματικών οντοτήτων που μεταδίδουν το ραδιοφωνικό 
πρόγραμμα, η μία είναι δημόσια ραδιοτηλεοπτική επιχείρηση, 60 είναι εμπορικές εταιρείες ραδιοτηλεοπτικών 
εκπομπών και 3 είναι μη κερδοσκοπικά ιδρύματα ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η 
δημόσια ραδιοτηλεόραση εκπέμπει συνολικά 38.020 ώρες ραδιοφωνικού προγράμματος, εκ των οποίων τα 
περισσότερα, ή το 56,3%, ήταν μουσικό πρόγραμμα. Οι εμπορικές ραδιοτηλεοπτικές εταιρείες μεταδίδουν 
συνολικά 461.283 ώρες ραδιοφωνικού προγράμματος, εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος, ή το 60,9%, ήταν 
και μουσικό πρόγραμμα. Από το σύνολο των επιχειρηματικών οντοτήτων που μεταδίδουν τηλεοπτικό 
πρόγραμμα, μια είναι δημόσια ραδιοτηλεοπτική επιχείρηση και 50 είναι εμπορικές εταιρείες ραδιοτηλεοπτικών 
εκπομπών. Η επιχείρηση δημόσιων τηλεοπτικών εκπομπών μετέδωσε συνολικά 23.729 ώρες τηλεοπτικού 
προγράμματος, εκ των οποίων τα περισσότερα, ή το 42,1%, ήταν ντοκιμαντέρ και μουσικά προγράμματα. Οι 
εμπορικές τηλεοπτικές εταιρείες μεταδίδουν συνολικά 395.190 ώρες τηλεοπτικού προγράμματος, εκ των 
οποίων οι περισσότερες, ή το 22,7%, ήταν μυθοπλασία. 
 

 

2. Οικονομικές ειδήσεις 
 

-Επιχειρηματική δημογραφία στην πΓΔΜ (στατιστικά στοιχεία 2016) 
Γεννήσεις επιχειρήσεων, 2016: Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το έτος 2016 
σημειώθηκαν 7.132 γεννήσεις επιχειρήσεων, ποσοστό που αντιπροσωπεύει το 10,4% του συνόλου των 
ενεργών επιχειρήσεων στη πΓΔΜ. Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, σημειώθηκε αύξηση κατά 3,7%. 
Αναλυτικότερα κατά τομέα δραστηριότητας, το μεγαλύτερο μερίδιο (28,4%) των γεννήσεων επιχειρήσεων 
καταγράφηκε στον τομέα " Χονδρικό και λιανικό εμπόριο των μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών", και 
ακολουθεί η "Μεταποίηση" (12,2%), (10,5%) και ο τομέας "Λοιπές δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών" 
(10,2%). Τα στοιχεία για τη δομή των γεννήσεων επιχειρήσεων βάσει νομικής μορφής δείχνουν ότι η 
πλειοψηφία ήταν επιχειρήσεις που ταξινομούνται ως εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και μετοχικές εταιρείες 
(68,8%). 
Επιχειρηματικοί θάνατοι, 2016 (Προκαταρκτικά στοιχεία): Στο σύνολο των ενεργών επιχειρήσεων 
καταγράφηκε ποσοστό 9,7% ήτοι 6.448 θανάτων επιχειρήσεων το 2016. Με βάση τον τομέα δραστηριότητας, 
το μεγαλύτερο ποσοστό (35,7%) των θανάτων επιχειρήσεων καταγράφηκε στον κλάδο «Χονδρικό και λιανικό 
εμπόριο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των μοτοσικλετών" και σύμφωνα με τη νομική μορφή τους, το 
μεγαλύτερο ποσοστό των θανάτων επιχειρήσεων ανήκει σε εκείνες που κατηγοριοποιούνται ως εταιρείες 
περιορισμένης ευθύνης και σε εταιρείες μετοχών. 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------- 

Γραφείο ΟΕΥ -  Σκοπίων 
Ενημερωτικό Δελτίο No 19 (Μάιος 2018 – β’ 15ημερο)  Σελίδα 10 από 12 

 

Οι επιχειρήσεις που γεννήθηκαν το 2011-2015 και εξακολουθούν να λειτουργούν το 2016 
Από το σύνολο των επιχειρήσεων που γεννήθηκαν το 2011, το 37,1% εξακολουθούσε να λειτουργεί το 2016. Το 
μεγαλύτερο ποσοστό επιβίωσης παρατηρήθηκε στις νεοσυσταθείσες επιχειρήσεις των τομέων 
«δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής εργασίας» (71,6%) και «χρηματοοικονομικές και 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις δραστηριότητες "(66,7%). 
Το 2016, το 38,0% των ενεργών επιχειρήσεων που γεννήθηκαν το 2012, το 58,5% των γεννηθέντων το 2013, το 
70,7% των επιχειρήσεων που γεννήθηκαν το 2014 και το 83,0% των επιχειρήσεων το 2015, επέζησαν. Τα 
υψηλότερα ποσοστά επιβίωσης παρατηρήθηκαν στις νεοσυσταθείσες επιχειρήσεις στους τομείς 
«δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής εργασίας» (γεννήθηκαν το 2011, 2012 και 2015), 
«Εκπαίδευση» (επιχειρήσεις που γεννήθηκαν το 2013) και «Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές 
δραστηριότητες (2014). 
 
 

3. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις 
 
-Επίσκεψη ΠΘ κ. Zaev στη Μάλτα & ενίσχυση διμερών οικονομικών σχέσεων 
Στις 29.5.2018, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στη Μάλτα, ο ΠΘ κ. Zoran Zaev συναντήθηκε με την 
Πρόεδρο της Μάλτας κα Marie-Louise Coleiro Preca. Οι δύο ηγέτες μίλησαν για την ενίσχυση των οικονομικών 
δεσμών και τη δυνατότητα της πΓΔΜ να προσφέρει προξενικές υπηρεσίες στη χώρα. Ο κ. Zaev δήλωσε ότι 
από πλευράς πΓΔΜ υπάρχει ετοιμότητα για ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των οικονομικών 
επιμελητηρίων των δύο χωρών. Η κα Preca ενέκρινε την ιδέα της πΓΔΜ να ανοίξει προξενείο στη Μάλτα, 
λαμβάνοντας υπόψη τον αυξανόμενο αριθμό των πολιτών της πΓΔΜ που εργάζονται στη χώρα. Στις 
συναντήσεις, ο ΠΘ κ. Zaev συνοδευόταν από τον Υπουργό Υγείας κ. Venko Filipce και τον Υφυπουργό 
Εξωτερικών κ. Viktor Dimovski, καθώς και από τη κα Magdalena Dimovska, Επιτετραμμένη της Πρεσβείας της 
πΓΔΜ στη Ρώμη. 
 
 

4. Ευρωπαϊκή προοπτική 
 
-Πρόοδος της πΓΔΜ ως προς την εφαρμογή συστάσεων της ΕΕ, στο πλαίσιο του Οικονομικού & 
Δημοσιονομικού Διαλόγου μεταξύ ΕΕ, Δυτικών Βαλκανίων και Τουρκίας 
Το Υπουργείο Οικονομικών της πΓΔΜ εξέδωσε στις 25 Μαΐου ανακοίνωση σχετικά με τη συνάντηση για τον 
ετήσιο Οικονομικό και Δημοσιονομικό Διάλογο της ΕΕ με τα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία (Βρυξέλλες, 25 
Μαΐου), στην οποία συμμετείχαν, από πλευράς πΓΔΜ, ο Υπουργός Οικονομικών, κ. D. Tevdovski και η 
Διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας, κα A. Angelovska-Bezhoska. Η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών 
επισημαίνει ότι η πΓΔΜ κατέγραψε τη μεγαλύτερη πρόοδο μεταξύ των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και της 
Τουρκίας ως προς την εφαρμογή των συστάσεων της ΕΕ. Σημειώνει, δε, ότι μεταξύ άλλων η Κυβέρνηση 
υιοθέτησε το Μεταρρυθμιστικό Πρόγραμμα για τη Δημοσιονομική Διαχείριση 2018-2021 και σχεδιάζει, μέχρι το 
τέλος του τρέχοντος έτους, να εγκρίνει τον νέο νόμο για τον Προϋπολογισμό, ο οποίος θα περιλαμβάνει όλες τις 
απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση του δημοσιονομικού πλαισίου. Σημειώνεται ότι λαμβάνοντας υπ’ 
όψιν τα σχόλια της εδώ Αντιπροσωπείας της ΕΕ και του κλιμακίου των Γενικών Διευθύνσεων NEAR, ECFIN 
και EMPL της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που επισκέφθηκε την πΓΔΜ για την αξιολόγηση του Προγράμματος 
Οικονομικών Μεταρρυθμίσεων (ΕRP) 2018-2020, η χώρα κατέγραψε αισθητή βελτίωση σε σχέση με πέρυσι 
ως προς την υιοθέτηση των συστάσεων της ΕΕ, καταβάλλοντας σημαντικές προσπάθειες για την ενίσχυση της 
δημοσιονομικής διαφάνειας και  επιδεικνύοντας τη μεγαλύτερη βούληση για συνεργασία μεταξύ των χωρών της 
περιοχής. Παρά ταύτα, όπως αναφέρεται και στα κοινά συμπεράσματα του Οικονομικού και Δημοσιονομικού 
Διαλόγου της ΕΕ με τα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία, το νέο Πρόγραμμα Οικονομικών Μεταρρυθμίσεων της 
πΓΔΜ περιλαμβάνει περιορισμένες πληροφορίες για τα μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης, ενώ η 
σταθεροποίηση του δημοσίου χρέους συνεχίζει να αποτελεί πρόκληση για την οικονομική πολιτική. 
Εξακολουθούν, δε, να υφίστανται δομικά εμπόδια για την ανάπτυξη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, 
τα κυριότερα εκ των οποίων είναι η ευμεγέθης άτυπη οικονομία, η διαφθορά, η απουσία συστηματικής και 
αποτελεσματικής εφαρμογής του νόμου, καθώς και το αδιαφανές και συχνά απρόβλεπτο ρυθμιστικό πλαίσιο. 
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Στις υιοθετηθείσες συστάσεις για την οικονομία της πΓΔΜ περιλαμβάνονται (α) η ανάπτυξη μίας ορθής 
μεσοπρόθεσμης στρατηγικής δημοσιονομικής εξυγίανσης, (β) η καλύτερη στόχευση των κοινωνικών δαπανών 
και των αγροτικών επιδοτήσεων, (γ) η άσκηση συνεπούς νομισματικής πολιτικής σύμφωνα με τη 
συναλλαγματική ισοτιμία και με κριτήριο τη διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών, (δ) η κατάρτιση μελετών 
αξιολόγησης κινδύνου για τους πιο ευαίσθητους τομείς της οικονομίας, (ε) η σαφής αποτύπωση των 
αρμοδιοτήτων κάθε ελεγκτικού μηχανισμού (ώστε να αποφευχθούν επικαλύψεις), παράλληλα με τη θέσπιση 
και εφαρμογή διαφανών διαδικασιών και (στ) ο εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού συστήματος.     
 
-Αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ προς πΓΔΜ για τη βελτίωση των υποδομών στις μεταφορές  
Ο Επικεφαλής της εδώ Αντιπροσωπείας της ΕΕ Πρέσβης κ. Žbogar, οι Αντιπρόεδροι της Κυβέρνησης                
κ.κ. Osmani και Angjušev και ο Υπουργός Μεταφορών κ. Sugarski επισκέφθηκαν σήμερα με τρένο δύο από 
τους έντεκα σιδηροδρομικούς σταθμούς των οποίων η αναβάθμιση χρηματοδοτήθηκε με κονδύλια της ΕΕ 
(συνολικά 5,4 εκατ. ευρώ) και αποτελούν μέρος του Διαδρόμου Χ. Ο κ. Žbogar δήλωσε ότι οι ανακαινισμένοι 
σταθμοί παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της βελτιωμένης πρόσβασης για επιβάτες με 
μειωμένη κινητικότητα και ειδικές ανάγκες. Από το 2007, η ΕΕ χορήγησε 250 εκατ. ευρώ ως επιχορήγηση για 
τις υποδομές μεταφορών στη χώρα. 
 
 

5. Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος   
 
-Στατιστικά δεδομένα για γάμους και διαζύγια στη πΓΔΜ, το 2017 - τελικά δεδομένα 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο αριθμός των γάμων που καταχωρήθηκαν το 
2017 ήταν 13.781, παρουσιάζοντας αύξηση 4,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι περισσότεροι γάμοι 
καταγράφηκαν τον Αύγουστο, 1.771 ήτοι το 12,9% και οι λιγότεροι το Μάρτιο, 764 ήτοι το 5,5%. Οι 
περισσότεροι ήταν πρώτοι γάμοι, με συμμετοχή 93,1% για τις γυναίκες και 91,4% για τους άνδρες. Οι άνδρες 
πραγματοποιούν συχνότερα δεύτερο (7,9%) και τρίτο γάμο (0,7%) στο σύνολο των τελεσθέντων γάμων. Το 
2017, ο μεγαλύτερος αριθμός γάμων κατά ηλικία νύφης (4.570 ή 33,2%), καταγράφηκε στην ηλικιακή ομάδα 
20-24 ετών, ενώ κατά ηλικία γαμπρού (5.222 ή 37,9%) στην ηλικιακή ομάδα 25-29 ετών. Η μέση ηλικία κατά 
τον πρώτο γάμο είναι 26,6 έτη για τη νύφη και 29,3 για τον γαμπρό. Το 2017, υπήρχαν 1.994,διαζύγια, 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,5% σε σύγκριση με το 2016. Καταγράφηκαν λιγότερα διαζύγια τον Αύγουστο, 
(42 ή 2,1%), ενώ τα περισσότερα τον Δεκέμβριο, (224 ή 11,2%). Ο μεγαλύτερος αριθμός διαζυγίων 
καταγράφηκε στην ηλικιακή ομάδα 30-34 ετών, τόσο για τις γυναίκες (387 ή 19,4%), όσο και για τους άνδρες 
(356 ή 17,9%). 
 
-Κινηματογραφικές παραστάσεις και συμμετοχή θεατών για το 2017 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το 2017 ο αριθμός των  κινηματογράφων στην 
πΓΔΜ  ανήλθε σε 14 (με μια, δύο ή με περισσότερες από τρείς αίθουσες), με σύνολο θέσεων 7.065. Ο αριθμός 
των ταινιών που προβλήθηκαν στις αίθουσες της πΓΔΜ ήταν 967. Ειδικώτερα, οι ταινίες που προβλήθηκαν το 
2017 ήταν 80 εγχώριες, 863 ξένες και 24 συμπαραγωγές. Το σύνολο των κινηματογραφικών προβολών ήταν 
16.228, ενώ ο αριθμός των θεατών στις κινηματογραφικές προβολές ήταν 471.288. Για το 2017, ο αριθμός των 
κινηματογραφικών παραστάσεων, σε σύγκριση με το 2016, μειώθηκε κατά 0,4%. 
 
-Φυσική μεταβολή του πληθυσμού στη πΓΔΜ, α’ τρίμηνο 2018 -προσωρινά στοιχεία- 
Σύμφωνα με στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο αριθμός των γεννήσεων που καταγράφηκαν κατά 
το α’ τρίμηνο του 2018 ήταν 5.255, παρουσιάζοντας μείωση 1,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 
προηγούμενου έτους. Ο αριθμός των θανάτων κατά το α’ τρίμηνο του 2018 μειώθηκε κατά 11,4%, σε σύγκριση 
με το ίδιο τρίμηνο του 2017 και ανήλθε σε 5.432, εκ των οποίων 22 θάνατοι βρεφών. Η φυσική αύξηση του 
πληθυσμού στην πΓΔΜ ήταν -177 άτομα, η οποία αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ του αριθμού των 
γεννήσεων και του αριθμού των θανάτων. Ο αριθμός των γάμων που καταγράφηκαν σε αυτό το τρίμηνο του 
έτους ήταν 2.532, δηλαδή μείωση 1,3% σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο του 2017, ενώ την ίδια χρονική περίοδο 
σημειωθήκαν 520  διαζύγια. 
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6. Εκδηλώσεις και εκθέσεις  
 
-11η Διεθνής Διάσκεψη Πληρωμών και Υποδομών Αγοράς (Αχρίδα, 6-8 Ιουνίου 2018) 
Η Κεντρική Τράπεζα της πΓΔΜ, σε συνεργασία με την De Nederlandsche Bank, θα φιλοξενήσει την «11η 
Διεθνή Διάσκεψη Πληρωμών και Υποδομών Αγοράς» με τίτλο: «Let's Get Digital», η οποία θα 
πραγματοποιηθεί στην Αχρίδα, στο Ξενοδοχείο «Inex Gorica», από τις 6 έως τις 8 Ιουνίου 2018. Η Διεθνής 
Διάσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο της διαδικασίας μετάβασης στην ψηφιακή επιχείρηση και στις ψηφιακές 
πληρωμές. Με την άνοδο των νέων ψηφιακών τεχνολογιών πληρωμών που ανέπτυξε η FinTech και οι οποίες 
υιοθετούνται όλο και περισσότερο από τις τράπεζες, οι καταναλωτές και οι έμποροι σήμερα μπορούν να 
επιλέξουν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων πληρωμής. Οι καινοτόμες εξελίξεις στον τομέα των πληρωμών, όπως οι 
άμεσες πληρωμές, οι υπηρεσίες εκκίνησης πληρωμής, οι διαπροσωπικές πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου 
και οι άμεσες ανέπαφες πληρωμές, έχουν ως κύριο στόχο τη διαδικασία ψηφιοποίησης συνοδευόμενη από 
καινοτόμες λύσεις. Οι καινοτομίες πληρωμών και η διαδικασία ψηφιοποίησης έχουν επίσης αντίκτυπο στον 
μετασχηματισμό των υποδομών της αγοράς πληρωμών. Οι εξελίξεις αυτές έχουν θέσει διάφορα ζητήματα 
σχετικά με τις απαιτήσεις για άνοιγμα των τραπεζών, ασφάλεια των πελατών, διαφάνεια και εμπιστοσύνη στην 
αγορά υπηρεσιών πληρωμών, καθώς και προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Κατά συνέπεια, οι 
ρυθμιστικές αρχές πρέπει να προσαρμόσουν τα ρυθμιστικά πλαίσια στον τομέα των πληρωμών γρήγορα και 
συνολικά. Το συνέδριο θα αποτελέσει μια πλατφόρμα για ενεργό συζήτηση σε όλες τις παραπάνω σχετικές 
εξελίξεις στην αγορά πληρωμών, συγκεντρώνοντας την εμπειρία των τραπεζών, των ιδρυμάτων πληρωμών και 
του ηλεκτρονικού χρήματος, των συστημάτων πληρωμών, των κεντρικών τραπεζών και άλλων αρμόδιων 
αρχών. Περισσότερες πληροφορίες βρείτε στο ακόλουθο σύνδεσμο: 
http://www.nbrm.mk/11th-conference-on-payments-and-market-infrastructures-en.nspx 
 
-Επιχειρηματικό Forum «BLACK SEA BRIDGE» (Θεσσαλονίκη, 19 Ιουνίου 2018) 
Το Γραφείο Διασύνδεσης της Παγκόσμιας Τράπεζας με τον Ελληνικό Ιδιωτικό Τομέα διοργανώνει την Τρίτη 19 
Ιουνίου 2018, στη Θεσσαλονίκη, επιχειρηματικό Forum για διεθνείς διαγωνισμούς και χρηματοδότηση για 
επιχειρήσεις της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας  με τίτλο BLACK SEA BRIDGE Business opportunities from 
IFI-financed projects and IFI financing (World Bank, BSTDB, EBRD, MCC) Briefing-Networking. Το Forum 
διοργανώνεται από το ΕΒΕΘ και το δίκτυο PSLO της Παγκόσμιας Τράπεζας. Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης 
θα γίνουν παρουσιάσεις για τις ευκαιρίες που προσφέρονται από τα προγράμματα και τα έργα που 
χρηματοδοτούν η Παγκόσμια Τράπεζα, η Παρευξείνια Τράπεζα, η EBRD και το Millennium Challenge 
Corporation των ΗΠΑ. Επίσημη γλώσσα θα είναι η Αγγλική.  Στο 2ο μέρος της εκδήλωσης θα 
πραγματοποιηθούν Β2Β συναντήσεις μεταξύ συμμετεχόντων επιχειρήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, το 
πρόγραμμα της εκδήλωσης και το δελτίο συμμετοχής του forum παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους 
διοργανωτές ως ακολούθως: κ. Θεοδ. Αξυλιθιώτης, Private Sector Liaison Officer to the World Bank Group, 
ΕΒΕΘ Tel.: (+30) 2310 370120, Fax.: (+30) 2310 370136, www.ebeth.gr 
 
Το Γραφείο ΟΕΥ –Σκοπίων παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία. 
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