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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. 
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1. Επιχειρηματική δραστηριότητα 

1.1 Ενέργεια και Ορυκτά 
 

-Νέες ρυθμίσεις ΦΠΑ στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας 
Από τις 16 Ιουλίου 2021 και μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022, θα εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής 5% 
στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ από την 1η Ιουλίου 2022 και έως τις 30 Ιουνίου 2023, η 
προσφορά θα υπόκειται σε ελαφρώς υψηλότερο αλλά ακόμη προνομιακό ποσοστό 10%. Οι αλλαγές 
στη νομοθεσία ορίζουν ότι, από την 1η Ιουλίου 2023, ο κανονικός συντελεστής του 18% θα τεθεί 
πάλι σε εφαρμογή. Η εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ προβλέπεται να αντισταθμίσει, 
τουλάχιστον εν μέρει, την αναμενόμενη αύξηση των τιμών, μετά από πιέσεις βασικών παραγόντων 
της αγοράς ενέργειας να αυξήσουν την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας λόγω των ζημιών που 
αναφέρθηκαν το 2020. 

1.2 Τομέας Κατασκευών, Δομικών Υλικών και Real Estate 

-Νέος νόμος για τις κατασκευές έως το τέλος του 2021 
Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Blagoj Bocvarski δήλωσε ότι μέχρι το τέλος του 2021 
θα τεθεί σε κοινοβουλευτική διαδικασία νέο σχέδιο νόμου για τις κατασκευές. Ο νέος νόμος θα 
εισαγάγει ακριβέστερα καθορισμένους κανονισμούς για την κατασκευή δρόμων, αγωγών, 
σιδηροδρόμων, κατοικιών κ.λπ.  

1.3 Τραπεζικός & Χρηματοοικονομικός Τομέας  

-Fitch: Αρνητική προοπτική πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας 
Ο διεθνής οργανισμός Fitch Ratings επιβεβαίωσε πρόσφατα την πιστοληπτική ικανότητα της 
Βόρειας Μακεδονίας στο BB+ με αρνητικές προοπτικές. Σύμφωνα με τον Fitch, οι αρνητικές 
προοπτικές αντανακλούν τον καθοδικό κίνδυνο ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της εξέλιξης της 
πανδημίας, και της πορείας του δημόσιου χρέους, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα σχετικά με τις 
συνέπειες της στρατηγικής δημοσιονομικής εξυγίανσης της Κυβέρνησης και τους στόχους 
ανάπτυξης στο πλαίσιο της καθυστερημένης έγκρισης νέων δημοσιονομικών κανόνων. Η διαδικασία 
ένταξης στην ΕΕ βοηθά στη σταθεροποίηση της πολιτικής και στη στήριξη των εξαγωγών και των 
εισροών ΑΞΕ. Οι παράγοντες αυτοί εξισορροπούν την υψηλή έκθεση του δημόσιου χρέους στον 
συναλλαγματικό κίνδυνο, την «ευρωποίηση» του τραπεζικού τομέα και την υψηλή διαρθρωτική 
ανεργία, τις αναντιστοιχίες δεξιοτήτων και τη μεγάλη άτυπη οικονομία, αναφέρει ο Fitch.  
 

-Αναπτυξιακή Τράπεζα ΔτΒΜ: 8 τράπεζες με εγγυημένο δανειακό χαρτοφυλάκιο 
Η Αναπτυξιακή Τράπεζα της Βόρειας Μακεδονίας αναφέρει ότι, μέχρι στιγμής, 8 τράπεζες που 
δραστηριοποιούνται στη χώρα συμμετέχουν στο εγγυητικό πλαίσιό της, που σημαίνει ότι δύνανται 
να χορηγούν δάνεια σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η εγγύηση μπορεί να 
ανέρχεται μέχρι το 50% του αρχικού δανειακού ποσού για βασικές χρηματοδοτικές ανάγκες και έως 
το 80% για κεφάλαιο κίνησης. Το ποσό των δανείων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 30,75 εκ. 
δηνάρια, ήτοι περίπου 500 χιλ. ευρώ. Οι εν λόγω 8 τράπεζες είναι: Stopanska Banka Bitola, 
Stopanska Banka Skopje, UNI Bank Skopje, Central Cooperative Bank Skopje, Capital Bank 
Skopje, Halkbank Skopje, Commercial Bank Skopje and Pro Credit Bank Skopje.   
 

-Μεγάλη αύξηση των κερδών της Stopanska Banka Bitola το πρώτο εννεάμηνο του 2021 
Η Stopanska Banka a.d. Bitola, από το τρίτο τρίμηνο του έτους, συνέχισε την τάση επίτευξης 
θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων, σύμφωνα με την τράπεζα. «Σε συνθήκες αργής ανάκαμψης 
μετά τον covid, η τράπεζα επιτυγχάνει τους βασικούς στρατηγικούς στόχους που ορίζονται στο 
επιχειρηματικό, αναπτυξιακό και χρηματοοικονομικό σχέδιο, χάρη κυρίως στην ικανότητα της 
διοίκησης και των εργαζομένων για βραχυπρόθεσμη προσαρμογή και ευελιξία στις συνθήκες 
εργασίας που χαρακτηρίστηκαν από υψηλό βαθμό αβεβαιότητας", ανέφερε η τράπεζα. Κατά το 
πρώτο εννεάμηνο του τρέχοντος έτους, οι προσπάθειες της Τράπεζας επικεντρώθηκαν στη συλλογή 
μη εξυπηρετούμενων και προηγουμένως διαγραμμένων απαιτήσεων, οι οποίες μαζί με τα κανονικά 
λειτουργικά έσοδα συνέβαλαν στην επίτευξη θετικού οικονομικού αποτελέσματος για την περίοδο 
1.1.2021- 30.9.2021, δηλαδή καθαρά κέρδη ύψους 382,66 εκατ. δηνάρια. Τα καθαρά έσοδα από 
τόκους για την περίοδο 1.1.2021- 30.9.2021 παρέμειναν σε σχετικά σταθερό επίπεδο, χωρίς 
σημαντικές απόλυτες μεταβολές σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. 
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-Αύξηση των κερδών της Stopanska Banka Skopje το πρώτο εννεάμηνο του 2021 
Η Stopanska Banka JSC Skopje ενημέρωσε ότι τα καθαρά κέρδη της αυξήθηκαν 27,5% ετησίως την 
περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2021, φθάνοντας τα 1,8 δισ. δηνάρια, δηλαδή 29,2 εκατ. ευρώ, 
καθώς αυξήθηκαν τόσο τα καθαρά έσοδα από τόκους όσο και τα καθαρά έσοδα από τέλη και 
προμήθειες. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 2,9% σε ετήσια βάση στα 2,8 δισ. 
δηνάρια, ενώ τα καθαρά έσοδα από τέλη και προμήθειες αυξήθηκαν κατά 16,1% στα 633,3 εκατ. 
δηνάρια, ανέφερε η τράπεζα. Τα περιουσιακά στοιχεία της Stopanska Banka Skopje ανήλθαν σε 
106,8 δισ. δηνάρια στα τέλη Σεπτεμβρίου 2021, από 106 δισ. δηνάρια στα τέλη του 2020. Τα δάνεια 
και οι προκαταβολές σε πελάτες εκτός τραπεζών αυξήθηκαν στα 75,6 δισ. δηνάρια στα τέλη 
Σεπτεμβρίου 2021 από 71 δισ. δηνάρια στα τέλη Δεκεμβρίου, ενώ οι καταθέσεις πελατών εκτός 
τραπεζών ανήλθαν σε 85,8 δισ. δηνάρια από 86,6 δισ. δηνάρια, ενημερώνει η τράπεζα. 
 

-Συμμετοχή Κεντρικής Τράπεζας ΔτΒΜ στο Ετήσιο Συνέδριο της Πρωτοβουλίας της Βιέννης 
 Η Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της ΔτΒΜ  κα Angelovska-Bezoska, ως εκπρόσωπος των έξι 
χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στο Συμβούλιο Πρωτοβουλίας της Βιέννης, συμμετείχε σε δύο 
συζητήσεις πάνελ στο πλαίσιο της Ετήσιας Διάσκεψης της Πρωτοβουλίας της Βιέννης, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στην Κροατία. "Δεδομένης της υπανάπτυξης των κεφαλαιαγορών στην περιοχή 
των Δυτικών Βαλκανίων, τα τραπεζικά συστήματα αποτελούν την κύρια εξωτερική πηγή 
χρηματοδότησης για τον εταιρικό τομέα. Ως εκ τούτου, η ισχυρή πιστωτική στήριξη κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας βοήθησε τις εταιρείες να αντιμετωπίσουν ευκολότερα το σοκ ρευστότητας που 
αντιμετώπισαν. Προκειμένου να συνεχιστεί ο δανεισμός προς τις επιχειρήσεις, κάτι που είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό όταν μειώνεται η δημοσιονομική στήριξη, είναι απαραίτητο να διατηρηθούν οι 
κεφαλαιακές ικανότητες και οι ικανότητες ρευστότητας των τραπεζικών συστημάτων», δήλωσε η 
Διοικητής κατά την πρώτη συζήτηση σε πάνελ αφιερωμένη στις προκλήσεις του τραπεζικού 
συστήματος, στο οποίο προήδρευσε ο κ. Francis Mullig, Διευθυντής Χρηματοπιστωτικού 
Συστήματος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ). Τόνισε επίσης ότι 
προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η ανθεκτικότητα του τραπεζικού συστήματος, από κοινού με το 
Υπουργείο Οικονομικών, θα συνεχιστεί η ενίσχυση των εγχώριων κανονισμών και η περαιτέρω 
ευρωπαϊκή εναρμόνισή του. Η πρωτοβουλία της Βιέννης είναι ένα πλαίσιο για τη διατήρηση της 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας των αναπτυσσόμενων χωρών στην Ευρώπη, το οποίο 
δημιουργήθηκε ως απάντηση στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. 

1.4 Τομέας Μεταφορών & Υποδομών  

-Επιτροπή Μελέτης Σκοπιμότητας για τον δρόμο Prizren-Tetovo  
Η Κυβέρνηση του Κοσσόβου αποφάσισε να συστήσει επιτροπή για την αξιολόγηση σκοπιμότητας 
του δρόμου  Prizren-Tetovo, για την οποία η Κυβέρνηση του Κοσσόβου συνήψε συμφωνία με την 
Κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας στις 16 Σεπτεμβρίου 2021.  Η πρόταση για σχηματισμό αυτής 
της επιτροπής έγινε από τον Υπουργό Υποδομών του Κοσσόβου κ. Liburn Aliu, ο οποίος ανέφερε 
ότι το έργο αυτό εκτιμάται σε πάνω από 150 εκατ. ευρώ. "Εκτός από τη σύνδεση δυο πόλεων, το 
έργο συνδέει στην πραγματικότητα δυο πολύ σημαντικούς διαδρόμους, ο οποίος είναι ο 8ος 
διάδρομος από τα Σκόπια στο Δυρράχιο μέσω του Librazhd, και ο εθνικός δρόμος από την Πριστίνα 
στα Τίρανα", πρόσθεσε ο κ. Aliu.  

1.5 Τομέας Επικοινωνιών/Πληροφορικής & Τεχνολογίας/Καινοτομίας 

-Το ένα τρίτο του δικτύου Telekom είναι έτοιμο για 5G  
Η Telekom ενημερώνει ότι συνεχίζει τον εκσυγχρονισμό του δικτύου κινητής τηλεφωνίας και την 
αντικατάσταση του εξοπλισμού με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, προετοιμάζοντας έτσι την 
υλοποίηση του δικτύου πέμπτης γενιάς (5G). Από τον Αύγουστο 2021 μέχρι σήμερα, όπως 
ανακοινώθηκε, ο εκσυγχρονισμός πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις περιφέρειες: Stip, Kavadarci, 
Negotino, Gradsko, Veles, Prilep, Krushevo, Demir Hisar και Bitola, και τον Οκτώβριο και τον 
Νοέμβριο θα συνεχιστεί στο Resen, την Οχρίδα και τη Στρούγκα. Με τις δραστηριότητες μέχρι 
στιγμής, το ένα τρίτο του δικτύου telekom είναι έτοιμο για το 5G, και σύμφωνα με το σχέδιο το 
δεύτερο εξάμηνο του 2022 θα είναι σε θέση να καλύψει με σήμα 5G τα δύο τρίτα του πληθυσμού, 
συμπεριλαμβανομένης της πόλης των Σκοπίων. Ο εκσυγχρονισμός, εκτός από τη δημιουργία 
συνθηκών για την εισαγωγή των τελευταίων τεχνολογιών, θα αυξήσει σημαντικά τη χωρητικότητα 
του δικτύου και θα βελτιώσει την εμπειρία του χρήστη, σύμφωνα με την Telekom. 
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1.6 Αγροτικός τομέας και τομέας Τροφίμων 

-Ο αγροδιατροφικός τομέας χρήζει πρόσθετων μεταρρυθμίσεων 
Σε συνέδριο που διοργάνωσε το Εκπαιδευτικό Κέντρο Μ6, σε συνεργασία με την Πρεσβεία της 
Δημοκρατίας της Ιταλίας, αφιερωμένο στην οικοδόμηση ανθεκτικών και βιώσιμων συστημάτων 
γεωργικών τροφίμων στα Δυτικά Βαλκάνια, συζητήθηκε μεταξύ άλλων η ανάγκη εκσυγχρονισμού 
του αγροτικού τομέα της Βόρειας Μακεδονίας, ενσωματώνοντας τις εμπειρίες και τις θετικές 
πρακτικές των κορυφαίων γεωργικών συστημάτων στον κόσμο, όπως το ιταλικό. Ο Maurizio 
Martina, πρώην Υπουργός Γεωργίας της Ιταλίας και τώρα Ειδικός Σύμβουλος του Γενικού Διευθυντή 
του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO), περιέγραψε τα μέτρα προτεραιότητας που πρέπει 
να εφαρμοστούν σε παγκόσμιο επίπεδο για να ξεπεραστούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η 
βιομηχανία εφοδιασμού τροφίμων παγκοσμίως, που πλήττονται από την κρίση του κορωνοϊού και 
την κλιματική αλλαγή. Ο Πρέσβης της Δημοκρατίας της Ιταλίας στα Σκόπια, Andrea Silvestri, 
παρουσίασε την ιταλική εμπειρία στους τομείς της γεωργίας και των τροφίμων, οι οποίοι είναι από 
τους πιο ανεπτυγμένους στον κόσμο, και εξέφρασε την ετοιμότητά του να τη μοιραστεί με τη Βόρεια 
Μακεδονία. 
 

- Μικρή αύξηση του δείκτη τιμών εστίασης τον Οκτώβριο 2021 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης τιμών της εστίασης τον 
Οκτώβριο 2021, σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2021, αυξήθηκε κατά 0,4%. Ειδικότερα, 
σημειώθηκε αύξηση στον δείκτη των Τροφίμων κατά 0,5%, των Αλκοολούχων ποτών κατά 0,3%, 
των Μη αλκοολούχων ποτών κατά 0,6% και των Διανυκτερεύσεων κατά 0,1%. Ο δείκτης τιμών 
εστίασης τον Οκτώβριο του 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, 
αυξήθηκε κατά 0,8%. Τέλος, ο σωρευτικός δείκτης τιμών εστίασης για την περίοδο Ιανουαρίου-
Οκτωβρίου 2021, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, αυξήθηκε κατά 
0,4%. 

1.7 Βιομηχανικός Τομέας  

-Αύξηση του δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (Σεπτέμβριος 2021) 
Σύμφωνα με στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης κύκλου εργασιών στη 
βιομηχανία τον Σεπτέμβριο του 2021 σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2020 ανήλθε στο 102.8. Ο 
συνολικός κύκλος εργασιών ανά κατηγορία βασικών βιομηχανικών ειδών για το παραπάνω χρονικό 
διάστημα ήταν μεγαλύτερος στα ενδιάμεσα αγαθά, εκτός της ενέργειας, κατά 25,6%, στα διαρκή 
καταναλωτικά αγαθά κατά 24,2% και στα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά 13,1% αλλά 
εμφανίστηκε μειωμένος στα κεφαλαιουχικά προϊόντα κατά 19,1%. Ο Σεπτέμβριος σε σχέση με τον 
Αύγουστο 2021 εμφάνισε δείκτη κύκλου εργασιών 113.5, ενώ σε επίπεδο εννεάμηνου (Ιαν.-Σεπτ. 
2021), σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2020, ο δείκτης διαμορφώνεται στο 118.6. 
Σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο Σεπτέμβριος σημείωσε δείκτη 109.7. 
Όσον αφορά στον κύκλο εργασιών της βιομηχανίας στην εσωτερική αγορά και ανά κατηγορία 
βασικών βιομηχανικών ειδών, τον Σεπτέμβριο 2021 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020 
παρατηρείται αύξηση στα ενδιάμεσα αγαθά, εκτός της ενέργειας, κατά 10,9%, στα προϊόντα 
εντάσεως κεφαλαίου κατά 63,9%, στα διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά 2,4% και στα μη διαρκή 
καταναλωτικά αγαθά κατά 5,4%. Σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα (Αύγουστος 2021) ο 
αντίστοιχος δείκτης διαμορφώθηκε στο 105.6, ενώ σε επίπεδο εννεάμηνου στο 106.3. Τέλος, όσον 
αφορά στον κύκλο εργασιών της βιομηχανίας στη μη εγχώρια αγορά, ο σχετικός δείκτης Σεπτ. 2021 
σε σύγκριση με τον Σεπτ. 2020 ανήλθε στο 100.2. Ανά κατηγορία βασικών βιομηχανικών ειδών τον 
Σεπτέμβριο 2021 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020 παρατηρείται αύξηση στα ενδιάμεσα 
αγαθά, εκτός της ενέργειας, κατά 31,5%, στα διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά 31,3% και στα μη 
διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά 19,9% ενώ μειωμένος κατά 20% εμφανίζεται ο δείκτης που αφορά 
σε κεφαλαιουχικά προϊόντα. Σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα (Αύγουστος 2021) ο αντίστοιχος 
δείκτης διαμορφώθηκε στο 116 ενώ σε επίπεδο εννεάμηνου στο 121.4.     

1.8 Τομέας Τουρισμού 
 

-Σημαντική αύξηση των τουριστικών ροών στο εννεάμηνο Ιαν. – Σεπτ. 2021 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Βόρειας Μακεδονίας, τη χρονική 
περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2021 σημειώθηκε αύξηση των τουριστικών ροών κατά 49,8% σε 
σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2020. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των ξένων τουριστών 
που επισκέφθηκαν τη χώρα κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σημείωσε αύξηση κατά 127%, 
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ενώ η αύξηση στον εσωτερικό τουρισμό ανήλθε στο 23%. Κατά την σύγκριση του αριθμού των 
διανυκτερεύσεων των ανωτέρω χρονικών περιόδων παρατηρείται αύξηση 33,9% (150,8% στην 
αύξηση των διανυκτερεύσεων πολιτών άλλης χώρας και 15,4% πολιτών της Βόρειας Μακεδονίας). 
Ειδικά όσον αφορά στον Σεπτέμβριο 2021, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής 
Υπηρεσίας της χώρας, καταγράφηκαν συνολικά 68.578 τουρίστες εκ των οποίων 46,5% ήταν 
πολίτες της χώρας και 53,5% αλλοδαποί. Τέλος, ο αριθμός των συνολικών διανυκτερεύσεων για τον 
Σεπτέμβριο ανήλθε στις 165.486 εκ των οποίων 48,8% αφορούσαν εγχώριο τουρισμό και 51,2% 
εξωτερικό τουρισμό.   
 

-Αύξηση της επιβατικής κίνησης στα αεροδρόμια της χώρας 
Ο Διευθυντής της εταιρείας που διαχειρίζεται τα αεροδρόμια των Σκοπίων και της Οχρίδας TAV κ. 
Metin Batak ενημέρωσε ότι, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2021, ο αριθμός των 
επιβατών στα δύο αεροδρόμια της χώρας έχει αυξηθεί κατά 57% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 
2020. «Τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης στην εναέρια κυκλοφορία παρατηρήθηκαν μετά τη μαζική 
ανοσοποίηση κατά του COVID-19 σε όλο τον κόσμο. Χάρη σε αυτό, όχι μόνο επαναλειτουργήσαμε 
ορισμένες αεροπορικές πτήσεις, που είχαν σταματήσει λόγω της κρίσης, αλλά έχουν ήδη 
ανακοινωθεί και νέες. Ο πάροχος αεροπορικών εταιρειών Wizz Air πρόκειται να παρουσιάσει νέες 
απευθείας πτήσεις από τα Σκόπια προς τη Μπολόνια, το Τορίνο και το Billund και από την Οχρίδα 
στο Friedrichshafen τον Δεκέμβριο 2021, ενώ ο πάροχος EasyJet ξεκινά επίσημα πτήσεις μεταξύ 
Σκοπίων και Γενεύης", δήλωσε ο κ. Batak. 

1.9 Τομέας Εμπορίου 
 

-Διμερές εμπόριο Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας το α΄ εννεάμηνο του 2021 σε σχέση με το 
αντίστοιχο του 2020 / ενισχυμένη η θέση της Ελλάδας 
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Βόρειας Μακεδονίας η 
συνολική αξία των εξαγόμενων αγαθών την περίοδο Ιαν.-Σεπτ. 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο 
χρονικό διάστημα του 2020 σημείωσε αύξηση της τάξης του 26,3% και ανήλθε στα 315,85 δισ. 
δηνάρια (ή περίπου 5,12 δισ. ευρώ). Η αξία των εισαγόμενων αγαθών την ίδια περίοδο ανήλθε στα 
429,6 δισ. δηνάρια (περίπου 7 δισ. ευρώ), ή 30,4% αυξημένη σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. 
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία το εμπορικό έλλειμμα της χώρας κατά τη περίοδο Ιανουαρίου – 
Σεπτεμβρίου 2021 ανήλθε στα περίπου 113,7 δισ. δηνάρια (περίπου 1,85 δισ. ευρώ). Η κάλυψη 
εισαγωγών από εξαγωγές κατά την εξεταζόμενη περίοδο ήταν 73,5%. Το εξωτερικό εμπόριο ανά 
προϊόν δείχνει ότι όσον αφορά στις εξαγωγές τα σημαντικότερα προϊόντα είναι: υποστηριζόμενοι 
καταλύτες με δραστική ουσία πολύτιμα μέταλλα ή ενώσεις πολύτιμων μετάλλων, σετ καλωδίων 
ανάφλεξης και άλλα σετ καλωδίωσης του είδους που χρησιμοποιούνται σε οχήματα, αεροσκάφη ή 
πλοία, προϊόντα της υποομάδας 821.1 και σιδηρονικέλιο. Στις εισαγωγές, τα σημαντικότερα 
προϊόντα είναι: άλλα μέταλλα της ομάδας της πλατίνας και κράματά τους, ακατέργαστα ή σε μορφή 
σκόνης, κεραμικά είδη για εργαστηριακές, χημικές ή άλλες τεχνικές χρήσεις, πλατίνα και κράματα 
πλατίνας, ακατέργαστα ή σε μορφή σκόνης, λάδια από πετρέλαιο και λάδια που λαμβάνονται από 
ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός από ακατέργαστα). Σημειώνεται τέλος, ότι κατά την περίοδο Ιανουαρίου-
Σεπτεμβρίου 2021, σύμφωνα με τον συνολικό όγκο του εξωτερικού εμπορίου, οι σημαντικότεροι 
εμπορικοί εταίροι της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας κατά σειρά ήταν: η Γερμανία, η Μεγάλη 
Βρετανία, η Σερβία, η Ελλάδα και η Κίνα. Συγκεκριμένα ο διμερής όγκος εμπορίου (Ελλάδας -  
Βόρειας Μακεδονίας) ανήλθε στα 645,5 εκ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2021, αυξημένος κατά 39,4% 
σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020 (463,2 εκ. ευρώ). Το εμπορικό ισοζύγιο εμφανίζεται 
ισχυρά πλεονασματικό υπέρ της Ελλάδας. Συγκεκριμένα το ύψος των εξαγωγών της χώρας μας στη 
Βόρεια Μακεδονία ανήλθε στα 498,2 εκ. ευρώ έναντι εισαγωγών ύψους περίπου 147,4 εκ. ευρώ.     

1.10 Άλλες ειδήσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος 
 

-Πλατφόρμα αναζήτησης προμηθευτών για τις γερμανικές επιχειρήσεις  
Η νέα πλατφόρμα AHK Industrial Suppliers Forum βοηθά στη διοργάνωση συναντήσεων B2B με 
μεγάλο αριθμό γερμανικών εταιρειών-αγοραστών που αναζητούν νέες εταιρείες προμηθευτών. Η 
πλατφόρμα δημιουργήθηκε για πρώτη φορά φέτος σε συνεργασία με αρκετά γερμανικά εμπορικά 
επιμελητήρια, υπό την καθοδήγηση και την πρωτοβουλία του Γερμανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου 
στην Πολωνία. Το Φόρουμ Βιομηχανικών Προμηθευτών είναι μια κοινή εκστρατεία αρκετών 
γερμανικών εμπορικών επιμελητηρίων, προκειμένου να απλουστευθεί η αναζήτηση νέων 
προμηθευτών και να επιταχυνθεί η επιχειρηματική ανάπτυξη. "Στόχος αυτής της κοινής 
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πρωτοβουλίας είναι η σύνδεση προμηθευτριών εταιρειών από τη Βόρεια Μακεδονία με εταιρείες 
αγοραστών και επιχειρηματικούς εταίρους από τη Γερμανία. Η νέα κατάσταση στην παγκόσμια 
αγορά απαιτεί από τις εταιρείες προμηθευτών να εναρμονίσουν εκ νέου τις επιχειρηματικές και 
υλικοτεχνικές υποδομές τους. Σύμφωνα με την έρευνα που διεξήγαγε η Ένωση Γερμανικών 
Βιομηχανικών και Εμπορικών Επιμελητηρίων (DIHK) το 2020, σχεδόν το 60% των βιομηχανικών 
εταιρειών από τη Γερμανία χρειάζονται νέους προμηθευτές από την Ευρώπη", επισημαίνει ο κ. 
Martens. Εξηγεί ότι το Φόρουμ Βιομηχανικών Προμηθευτών AHK βοηθά στην εξεύρεση 
προμηθευτών από τους ακόλουθους τομείς: επεξεργασία μετάλλων, επεξεργασία πλαστικών, 
αυτοματοποίηση, ηλεκτρονικά εξαρτήματα, εξαρτήματα μηχανημάτων και βιομηχανικές λύσεις 
πληροφορικής. 
 

-Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών Βόρειας Μακεδονίας  
Το δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών στη Βόρεια Μακεδονία, Αρ. Τεύχους 
No.30/2021 από 03 Νοεμβρίου 2021, είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ 
- Σκοπίων στη διαδικτυακή πύλη AGORA:  
https://agora.mfa.gr/infofiles/TENDERS%20No%2030%20mk.pdf. 
 

-Εγκαίνια του East Gate Mall στα Σκόπια – Επένδυση 103 εκατ. ευρώ 
Άνοιξε στις 29.10.2021 το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της Βόρειας Μακεδονίας, στα Σκόπια, το 
οποίο φέρει την ονομασία «East Gate Mall». Στο εν λόγω εμπορικό κέντρο θα στεγασθούν 
καταστήματα 220 τοπικών και διεθνών εμπορικών οίκων. Το East Gate Mall διαθέτει σύγχρονες 
καφετέριες, ειδικό χώρο για επιχειρήσεις fast food δυναμικότητας 800 επισκεπτών, μια υπεραγορά 
και αίθουσες κινηματογράφου. Επίσης, διαθέτει χώρο στάθμευσης δυναμικότητας 2.000 θέσεων σε 
δυο επίπεδα και περιβάλλεται από χώρους πρασίνου. Απέχει δε μόλις πέντε λεπτά από το κέντρο 
των Σκοπίων. Το ως άνω εμπορικό κέντρο, του οποίου ο Γενικός Διευθυντής είναι 
Έλληνας, αναμένεται ότι θα υποδέχεται κάθε χρόνο περίπου 12 εκατ. επισκέπτες και ότι ο καθαρός 
τζίρος των καταστημάτων θα ανέρχεται στα 120 εκατ. ευρώ. Θα δημιουργηθούν 2.500 θέσεις 
εργασίας, κυρίως στον τομέα του εμπορίου, αλλά και των υπηρεσιών και συναφών επαγγελμάτων. 
Το East Gate Mall αποτελεί τμήμα του πολυ-λειτουργικού έργου «Skopje East Gate», στο πλαίσιο 
του οποίου πρόκειται να κατασκευαστεί σύμπλεγμα κατοικιών και γραφείων με συνολική δομημένη 
έκταση μεγαλύτερη των 500.000 τ.μ. Το Skopje East Gate αποτελεί επένδυση του 
ομίλου Balfin (αλβανικών συμφερόντων), ο οποίος δραστηριοποιείται από το 1993 στους τομείς 
του real estate, των λιανικών πωλήσεων, του τουρισμού, της αγροτικής οικονομίας, της ενέργειας, 
της παροχής υπηρεσιών και των επενδύσεων. Το ύψος της επένδυσης υπολογίζεται συνολικά σε 
103 εκατ. ευρώ και για την κατασκευή του εμπορικού κέντρου ελήφθη δάνειο 72 εκατ. ευρώ από 
τοπικές και ξένες τράπεζες. Το έργο αυτό είναι το δεύτερο του συγκεκριμένου ομίλου μετά την 
κατασκευή του Skopje City Mall, το οποίο πωλήθηκε το 2015 στη βρετανική 
εταιρεία Hystead Limited. 
 

-Νέα επένδυση 5 εκατ. ευρώ από την εταιρεία Amphenol Technology 
Η εταιρεία "Amphenol Technology" από το Kochani εγκαινίασε νέα μονάδα παραγωγής καλωδίων 
για την αυτοκινητοβιομηχανία. Η μονάδα εκτείνεται σε 3.500 τετραγωνικά μέτρα, και μόνο για τον πιο 
εξελιγμένο εξοπλισμό, έχουν επενδυθεί 5 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία, από την ίδρυσή της, έχει 
δημιουργήσει 2.300 θέσεις εργασίας, και το 2020 κατέλαβε την 7η θέση μεταξύ των μεγαλύτερων 
εξαγωγέων στη χώρα.  
 

2. Οικονομικές ειδήσεις 
 
-Εγκρίθηκε η Στρατηγική για την Απασχόληση 
Η Κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας, κατά την 117η συνεδρίασή της, ενέκρινε την Εθνική 
Στρατηγική για την Απασχόληση 2021-2027. «Σύμφωνα με τις τάσεις ανάκαμψης της οικονομίας και 
της αγοράς εργασίας, η εφαρμογή της στρατηγικής προβλέπεται σε δύο φάσεις, εκ των οποίων η 
πρώτη φάση επικεντρώνεται κυρίως στον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων του COVID-19 
στην απασχόληση και στην εφαρμογή μεταρρυθμίσεων. Η δεύτερη φάση από το 2021 έως το 2027 
είναι προοδευτική και αποσκοπεί στην προσέγγιση με τη στρατηγική για την απασχόληση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρουν από την Κυβέρνηση. Σύμφωνα με τις κυβερνητικές προβλέψεις 
για την απασχόληση, το ποσοστό συμμετοχής των εργαζομένων στον συνολικό πληθυσμό έως το 
2027 θα αυξηθούν στο 60%, ενώ το ποσοστό ανεργίας θα μειωθεί στο 11% για τον πληθυσμό σε 
ηλικία εργασίας. Η εθνική στρατηγική για την απασχόληση συνοδεύεται από τις Εγγυήσεις για τη 
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Νεολαία, το σχέδιο της οποίας αναδιαμορφώνεται το 2022, λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο που 
έχει επιτευχθεί και τις επιπτώσεις της πανδημίας στην απασχόληση των νέων. 
 
-Κεντρική Τράπεζα: Ανάπτυξη 3,9% και πληθωρισμός 3,1% το 2021, δεν αναμένονται σοκ 
Σύμφωνα με τις τελευταίες μακροοικονομικές προβλέψεις της Κεντρικής Τράπεζας της Βόρειας 
Μακεδονίας, η οικονομία της χώρας θα ανακάμψει με ανάπτυξη 3,9% το 2021 και το 2022. 
Μεσοπρόθεσμα αναμένεται μέτρια επιτάχυνση. Ο πληθωρισμός προβλέπεται στο 3,1% και στο 
2,4% το επόμενο έτος. Εκτός από την ενεργειακή κρίση και τις αυξήσεις των τιμών παγκοσμίως, δεν 
αναμένονται σοκ μέχρι στιγμής. Τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προβλέπουν ότι ο 
ενεργειακός τομέας θα σταθεροποιηθεί το επόμενο έτος. 
 

-Προβλέψεις της ΕΤΑΑ για ανάπτυξη της οικονομίας 4% το 2021 και το 2022 
Ανάπτυξη της οικονομίας της Βόρειας Μακεδονίας κατά 4% για το τρέχον έτος και το 2022, 
προβλέπει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) στην τελευταία έκθεση 
για τις οικονομικές προοπτικές των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Η ανάπτυξη καθοδηγείται τόσο 
από την εγχώρια όσο και από την εξωτερική ζήτηση. Η κατανάλωση των νοικοκυριών έχει αυξηθεί 
απότομα, υποστηριζόμενη από την αύξηση των μισθών, της πιστωτικής επέκτασης και των 
εμβασμάτων, αν και εξακολουθεί να είναι σχετικά χαμηλή σε σύγκριση με άλλες περιφερειακές 
οικονομίες. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν τόσο σε αξία όσο και σε όγκο. Η έκθεση επισημαίνει ότι 
μετά από τέσσερα συνεχόμενα τρίμηνα με αρνητική ανάπτυξη μεταξύ του δεύτερου τριμήνου του 
2020 και του πρώτου τριμήνου του 2021, ξεκίνησε η ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας.  
 

3. Ευρωπαϊκή προοπτική 
 
-Έκθεση της EC για την πρόοδο της Βόρειας Μακεδονίας στον τομέα της ενέργειας και των 
δημοσίων συμβάσεων 
Η τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC) σχετικά με την πρόοδο της Βόρειας 
Μακεδονίας προς την ενσωμάτωση στην ΕΕ σημειώνει ότι η χώρα είναι συγκρατημένα 
προετοιμασμένη όσον αφορά στον ενεργειακό τομέα. «Σημειώθηκε κάποια πρόοδος, ιδίως όσον 
αφορά στην ευθυγράμμιση με την τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια και τα μέτρα που ελήφθησαν 
για την έγκριση του εθνικού σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα και τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας. Ωστόσο, δεν εφαρμόστηκαν πλήρως όλες οι συστάσεις του περασμένου έτους. Το 
επόμενο έτος, η Βόρεια Μακεδονία θα πρέπει, ειδικότερα: να ολοκληρώσει τον διαχωρισμό 
(πιστοποίηση) των συστημάτων μεταφοράς φυσικού αερίου, να αυξήσει τον αριθμό του 
προσωπικού και την τεχνική ικανότητα του Υπουργείου Ενέργειας, του Υπουργείου Οικονομίας και 
του Οργανισμού Ενέργειας και να υιοθετήσει και να εφαρμόσει νομοθεσία ενεργειακής απόδοσης", 
γράφει η έκθεση. Η EC αναφέρει επίσης τη μέτρια προετοιμασία των ικανοτήτων και των θεσμικών 
οργάνων όσον αφορά στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. "Η χώρα είναι συγκρατημένα 
προετοιμασμένη στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Σημειώθηκε περιορισμένη πρόοδος όσον 
αφορά στην εφαρμογή των κανονισμών του νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις. Οι ικανότητες των 
αρμόδιων φορέων πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω μέσω συνεχούς κατάρτισης. Οι εθνικές αρχές 
θα πρέπει να εφαρμόσουν αποτελεσματικότερα μέτρα κατά της διαφθοράς στον κύκλο των 
προμηθειών. Η στρατηγική για την ανάπτυξη του συστήματος δημοσίων συμβάσεων δεν έχει ακόμη 
οριστικοποιηθεί", σημειώνει η έκθεση. Από την EC σημειώνουν επίσης ότι η χώρα είναι εν μέρει 
προετοιμασμένη για την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και ότι η Κρατική Επιθεώρηση 
Αγοράς αντιμετώπισε σημαντική έλλειψη προσωπικού κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 το 
2020.  
 

4. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις 
 

-Επίσκεψη της Γενικής Γραμματέα του ΟΑΣΕ στη Βόρεια Μακεδονία 
Κατά την επίσκεψή της στη Βόρεια Μακεδονία, η Γενική Γραμματέας του ΟΑΣΕ κα Helga Maria 
Schmid τόνισε ότι είναι ενθαρρυντική η εστίαση της Κυβέρνησης στο κράτος δικαίου και στον αγώνα 
ενάντια στο οργανωμένο έγκλημα και τη διαφθορά. «Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για 
να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση των υφιστάμενων και αναδυόμενων προκλήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των διεθνικών απειλών. Η Βόρεια Μακεδονία αποτελεί καθαρό παράγοντα 
περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας, δίνοντας το καλό παράδειγμα για τους γείτονές της», 
δήλωσε η κα Schmid. 
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-Εκτελεστικός Διευθυντής του ΔΝΤ: Η Κεντρική Τράπεζα ενήργησε κατάλληλα κατά τη 
διάρκεια της κρίσης  
Η Κεντρική Τράπεζα, ως επαγγελματικός και ανεξάρτητος θεσμός ενήργησε κατάλληλα κατά τη 
διάρκεια της κρίσης του Covid, με υποστηρικτικά μέτρα, διατηρώντας παράλληλα τη συνολική 
σταθερότητα, δήλωσε ο κ. Paul Hilbers, Εκτελεστικός Διευθυντής του Διεθνούς Νομισματικού 
Ταμείου (ΔΝΤ). Πρόσθεσε ότι, «η τρέχουσα κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής είναι κατάλληλη, 
ωστόσο απαιτείται στενή παρακολούθηση των πληθωριστικών εξελίξεων. Η Κεντρική Τράπεζα 
εφάρμοσε πολιτικές και εργάστηκε ακούραστα στο ίδιο επίπεδο με τις υπόλοιπες Κεντρικές 
Τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων που 
προκλήθηκαν από την κρίση του COVID-19. Το ΔΝΤ αναγνωρίζει την προσπάθεια αυτή. Ο 
επαγγελματισμός, η τεχνογνωσία και η αφοσίωση βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όσον αφορά 
στις αποφάσεις που εφαρμόζει η Κεντρική Τράπεζα. Στηρίζουμε επίσης πλήρως τις νομισματικές 
πολιτικές για τη διατήρηση της μακροοικονομικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας», τόνισε ο 
Εκτελεστικός Διευθυντής. Η Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Βόρειας Μακεδονίας, κα 
Angelovska-Bezhoska, σημείωσε ότι η Τράπεζα παρακολουθεί στενά τις οικονομικές εξελίξεις, 
επιβεβαιώνοντας ότι οι οικονομικές προοπτικές είναι σύμφωνες με τις προσδοκίες του ΔΝΤ. 
Επιβεβαίωσε εκ νέου ότι δεδομένης της συνολικής αβεβαιότητας, που σχετίζεται με την πανδημία 
covid, η Κεντρική Τράπεζα συνεχίζει να παρακολουθεί προσεκτικά όλους τους εισερχόμενους 
δείκτες, συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων των τιμών και των προσδοκιών για τον πληθωρισμό.  
 

-ΕΤΑΑ: Στήριξη της Εταιρικής Διακυβέρνησης στη Χώρα  
Το Χρηματιστήριο Αξιών της Βόρειας Μακεδονίας και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Δημοκρατίας 
της Βόρειας Μακεδονίας δημιούργησαν τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης με την υποστήριξη της 
Ομάδας Νομικής Μετάβασης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ). 
Η τεχνική συνεργασία για το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Λουξεμβούργο. Ο Κώδικας αφορά 
εταιρείες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στην επίσημη αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών και 
πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στους κανόνες για την ανάγκη αυτή. Οι εταιρείες αυτές θα 
πρέπει να υποβάλλουν ετήσια έκθεση στην οποία θα αναφέρεται κατά πόσον έχουν ακολουθήσει τις 
πρακτικές του κώδικα. Όπως και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με κεφαλαιαγορές, παρόμοιου μεγέθους 
και δομής, ο νέος κώδικας της Βόρειας Μακεδονίας εφαρμόζει προσέγγιση "εναρμόνισης ή 
εξήγησης". Σκοπός του νέου κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης είναι η υποστήριξη της επιτυχημένης 
ανάπτυξης των τοπικών επιχειρήσεων. Για πρώτη φορά, ο κώδικας εισάγει αρχές και διατάξεις 
εταιρικής βιωσιμότητας, καθώς και περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις στις λειτουργίες.  
 

5. Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος   
 
- 35% του πληθυσμού της Βόρειας Μακεδονίας στο όριο της φτώχειας 
Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας περίπου το 35% των πολιτών της 
Βόρειας Μακεδονίας διατρέχουν τον κίνδυνο να βρεθούν κάτω από το όριο της φτώχειας. Τη 
χειρότερη κατάταξη στον σχετικό δείκτη στη περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων καταλαμβάνει η 
Αλβανία με το ποσοστό να ανέρχεται στο 51% και ακολουθεί το Μαυροβούνιο με 40%. 
Υπενθυμίζεται ότι ο συγκεκριμένος δείκτης αναφέρεται σε ευάλωτα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν 
σοβαρές υλικές ή κοινωνικές προκλήσεις, που αδυνατούν να ανταποκριθούν σε βασικές υλικές ή 
κοινωνικές δραστηριότητες, ή που παρουσιάζουν χαμηλά ποσοστά απασχόλησης, χαμηλό επίπεδο 
εκπαίδευσης κτλ. Σύμφωνα με τις σχετικές στατιστικές έρευνες, τα τελευταία χρόνια, περίπου 20% 
με 25% του πληθυσμού της Βόρεια Μακεδονίας θεωρείται ότι διαβιεί σε συνθήκες ανέχειας. 
 

-Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Η ενεργειακή μετάβαση είναι "υπερβολικά αργή"  
Η μετάβαση είναι υπερβολικά αργή και ο κόσμος θα υποστεί τις κλιματικές αλλαγές, αλλά και 
"αναστάτωση" όσον αφορά στον εφοδιασμό, αν δεν επενδύσει πιο μαζικά και γρήγορα σε πηγές 
καθαρής ενέργειας, προειδοποιεί ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας. Πετρέλαιο, φυσικό αέριο και 
άνθρακας εξακολουθούν να συνιστούν το 80% της συνολικής ενέργειας που καταναλώνεται, 
προκαλώντας τα τρία τέταρτα της απορύθμισης του κλίματος. Οι δεσμεύσεις των κρατών για το 
κλίμα μέχρι σήμερα, αν τηρηθούν, δεν θα επιτρέψουν παρά μια μείωση 20% των εκπομπών των 
αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου από αυτήν που απαιτείται να υπάρξει ως το 
2030 για να διατηρηθεί η άνοδος της θερμοκρασίας στον πλανήτη υπό έλεγχο. "Οι επενδύσεις σε 
ενεργειακά σχέδια χωρίς άνθρακα θα πρέπει να τριπλασιαστούν μέσα σε δέκα χρόνια για την 
ουδετερότητα άνθρακα το 2050", ανέφερε ο διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Ο 
οργανισμός δίνει τρία σενάρια για το μέλλον. Στο πρώτο, οι χώρες συνεχίζουν όπως σήμερα: οι 
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καθαρές ενέργειες αναπτύσσονται, αλλά η αύξηση της ζήτησης και η βαριά βιομηχανία διατηρούν τις 
εκπομπές των επιβλαβών αερίων στα σημερινά επίπεδα. Η άνοδος της θερμοκρασίας στον πλανήτη 
φτάνει τους 2,6 βαθμούς Κελσίου. Στο δεύτερο, τα κράτη --περισσότερες από 50 χώρες, μεταξύ των 
οποίων αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης-- τηρούν τις δεσμεύσεις τους, κυρίως για την ουδετερότητα 
άνθρακα. Η ζήτηση σε ορυκτά καύσιμα φτάνει στην κορύφωσή της το 2025 (μέσω της ενεργειακής 
απόδοσης και μιας άνθισης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων). Η άνοδος της θερμοκρασίας παραμένει 
στους 2,1 βαθμούς Κελσίου. Τέλος η τρίτη επιλογή είναι η ουδετερότητα άνθρακα, για να παραμείνει 
η άνοδος της θερμοκρασίας στον κόσμο κάτω από τον 1,5 βαθμό Κελσίου, "κάτι το οποίο θα 
απαιτήσει μεγάλες προσπάθειες, αλλά προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα για την υγεία όπως και 
την οικονομική ανάπτυξη", επισημαίνει ο διεθνής οργανισμός.  
 

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, διοργανώνουν διαδικτυακό επιχειρηματικό Workshop 
με θέμα: «Doing Business in North Macedonia». Το Workshop θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 
Νοεμβρίου και ώρα 15:00 έως 16:10 (ώρα Ελλάδος).  
 

 Agenda:  
 

- 15:00–15:05  Εισαγωγή - Καλωσόρισμα  

κα Αναστασία Ζωγράφου, Σύμβουλος ΟΕΥ Α /́ Προϊσταμένη Γραφείου ΟΕΥ Σκοπίων 

- 15:05-15:25  κ. Reno Riskovski (EGNA LAW FIRM)   

 Σύσταση Εταιρείας στη Βόρεια Μακεδονία - Νομοθετικό Πλαίσιο  

 Διαδικασία Ίδρυσης Απλοποιημένης ΕΠΕ (κεφάλαιο έως 1 ευρώ)  

 Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων  

 Θέματα Προσωπικών Δεδομένων  

- 15:25-15:50  κα Elena Kostovska (EUROFAST)   

 Χρηματο-οικονομικό πλαίσιο - Λογιστικές Διαδικασίες  

 Τραπεζικό Σύστημα   

 Θέματα Φ.Π.Α   

 Φορολόγηση Επιχειρήσεων  

 Διανομή Κερδών  

 Eνδοομιλικές Συναλλαγές  

- 15:50–16:10 Q&A 

Για την εγγραφή στο Workshop παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα συμμετοχής 
στον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο:  
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_bkNlGil2RjiT28QOzXtyzQ. 
 
 
_________________________________________________________________________ 
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- Αναστασία Ζωγράφου, Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ – Προϊσταμένη Γραφείου ΟΕΥ 

- Ευτυχία Ξυδιά, Γραμματέας ΟΕΥ Α΄ 

- Βασίλης Γκατζάρας, Γραμματέας ΟΕΥ Γ΄ 

- Aneta Cvetkovska, Επιστ. Συνεργάτης 


