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1. Επιχειρηματική δραστηριότητα
1.1

Ενέργεια και Ορυκτά

-Αγορά πετρελαίου από τη ρωσική Lukoil
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα "Open Finance", το κράτος αγόρασε στις
4 Μαρτίου 2022 Eurodiesel αξίας περίπου 500.000 ευρώ από τη ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία Lukoil,
με την οποία η Κρατική Διεύθυνση Αποθεμάτων Πετρελαίου συνήψε σχετική σύμβαση στις 9
Φεβρουαρίου 2022.
-Ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο, άνθρακας και προϊόντα πετρελαίου (στοιχεία Ιαν. 2022)
Σύμφωνα με στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Βόρειας Μακεδονίας, τον Ιανουάριο
του 2022, η συνολική κατανάλωση ανά είδος ενέργειας ήταν: 829.783 ΜWh ηλεκτρικής ενέργειας,
37.419 κ.εκ. φυσικού αερίου, 497,6 τόνοι άνθρακα και 90,1 τόνοι πετρελαϊκών προϊόντων. Η
ακαθάριστη εθνική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συμμετείχε με 69,8% στην ακαθάριστη εθνική
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ το 98,2% της συνολικής εθνικής κατανάλωσης άνθρακα
χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
-Στο τελικό στάδιο οι οικοδομικές εργασίες στο Oslomej Photovoltaic
Η ESM ανακοίνωσε ότι ολοκληρώνονται οι κατασκευαστικές εργασίες για τη λειτουργία του νέου
φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 10 MW στον Σταθμό ηλεκτροπαραγωγής Oslomej. Το
φωτοβολταϊκό πάρκο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος του 2022.
-Δυναμική επιστροφή της EDS στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΒΜ
H Energy Delivery Solutions (EDS) επιστρέφει δυναμικά ως ηγέτιδα δύναμη στην ελεύθερη αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας της Βόρειας Μακεδονίας αναφέρει η οικονομική ιστοσελίδα των Σκοπίων
faktor.mk. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, η EDS σε λιγότερο από τρεις μήνες κατάφερε να κερδίσει 42
διαγωνισμούς από τους 64 στους οποίους συμμετείχε για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε
υπουργεία, κρατικούς φορείς και ιδρύματα, σχολεία, μουσεία και δημόσιες και δημοτικές
επιχειρήσεις της Βόρειας Μακεδονίας. Όλοι οι διαγωνισμοί που κέρδισε η EDS προβλέπουν την
προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε τιμές που διαμορφώνονται στο ουγγρικό χρηματιστήριο
ηλεκτρικής ενέργειας, HUPEX. Η EDS ιδρύθηκε το 2012 με έδρα τα Σκόπια και διαθέτει θυγατρικές
στη Σερβία, τη Σλοβακία και το Κόσσοβο, ενώ διαθέτει άδειες εμπορίας ενέργειας σε Σερβία,
Κόσσοβο, Κροατία, Βουλγαρία και Ουγγαρία. Τον Απρίλιο του 2018, η EDS εξαγοράστηκε από τη
ΔΕΗ.
-Νομοθετικές τροποποιήσεις για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
Ο Πρωθυπουργός κ. Dimitar Kovacevski δήλωσε ότι, η Κυβέρνηση οριστικοποιεί τις αλλαγές νόμου
που θα επιτρέψουν τόσο στους πολίτες όσο και στις επιχειρήσεις να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά
στις στέγες των σπιτιών ή των εργοστασίων τους και στη συνέχεια να πωλήσουν την ενέργεια που
παράγεται με αυτόν τον τρόπο σε αγοραστή ή διανομέα. Σχεδιάζεται, επίσης, αύξηση του ορίου
χωρητικότητας για τα φωτοβολταϊκά έως 6 KW για τα νοικοκυριά και μέχρι 40 KW για εταιρείες.

1.2

Τομέας Κατασκευών, Δομικών Υλικών και Real Estate

-Εκδοθείσες οικοδομικές άδειες (Ιανουάριος 2022)
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Βόρειας Μακεδονίας, τον
Ιανουάριο του 2022 εκδόθηκαν συνολικά 259 οικοδομικές άδειες (30,2% περισσότερες από τον
αντίστοιχο μήνα του 2021). Η αναμενόμενη συνολική αξία των κατασκευών ήταν περίπου 92,8 εκ.
ευρώ (186,% αυξημένη σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους). Από το σύνολο των
οικοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί, οι 154 (59,4%) αφορούν οικοδομές, οι 24 (9,3%) έργα
πολιτικού μηχανικού και οι 81 (31,1%) αφορούν ανακατασκευές. Από το σύνολο των 259 αδειών,
στις 171 (66,0%) επενδυτές είναι ιδιώτες και στις 88 (34,0%) επενδυτές είναι επιχειρηματικές
οντότητες. Κατά την περίοδο αναφοράς, προβλέπεται η ανέγερση 353 κατοικιών, συνολικής
ωφέλιμης επιφάνειας 33.312 μ2.
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1.3

Τραπεζικός & Χρηματοοικονομικός Τομέας

-Στήριξη 2 εκατ. ευρώ για επενδύσεις νοικοκυριών στην ενεργειακή απόδοση
Η NLB Banka Skopje και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ)
υπέγραψαν συμφωνία για δεύτερη πιστωτική γραμμή επιπλέον δύο εκατ. ευρώ για το Πρόγραμμα
Χρηματοδότησης Πράσινης Ενέργειας (GEFF). Πρόκειται για κεφάλαια για τη στήριξη της
ενεργειακής απόδοσης στον τομέα των κατοικιών, δηλαδή δάνεια που η σλοβενικών συμφερόντων
NLB Bankа Skopje θα διαθέσει στους πελάτες της για επενδύσεις που θα βοηθήσουν στη βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης των σπιτιών τους.
-Με κέρδη οι τράπεζες της ΔΒΜ το 2021
Αν και μια δύσκολη χρονιά ανάκαμψης, ειδικά για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, λόγω των
επιπτώσεων που έχει δημιουργήσει η πανδημία στην οικονομία και τη φερεγγυότητα των
δανειοληπτών, το τραπεζικό σύστημα καταγράφει θετικές τάσεις και κέρδη που φτάνουν σε
πρωτοφανή νούμερα. Τα τελευταία στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας δείχνουν ότι το προηγούμενο
έτος, 13 τράπεζες στη χώρα κατέγραψαν κέρδη κοντά στα 150 εκατ. ευρώ, δηλαδή 32 εκατ. ευρώ
περισσότερα σε σύγκριση με το 2020, όταν κατέγραψαν κέρδη 118 εκατ. ευρώ. Η τάση αυτή
αποδεικνύεται επίσης από τα κέρδη 102 εκατ. ευρώ το 2016 και 106 εκατ. ευρώ το 2017.Ο εγχώριος
τραπεζικός τομέας εξακολουθεί να κυριαρχείται από μεγάλες τράπεζες όπως η Commercial, η
Stopanska, η NLB, η Halk Banka και η Shparkase Banka, με κέρδη 135 εκατ. ευρώ. Οι μεσαίες
τράπεζες είχαν κέρδη 11,8 εκατ. ευρώ, ενώ οι μικρές τράπεζες έκλεισαν το έτος 2021 με κέρδη 2,2
εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο κέρδος παρουσίασε η Stopanska Bnaka με 40 εκατ. ευρώ, η
Commercial Bank με 37,5 εκατ. ευρώ και η τράπεζα NLB με πάνω από 36 εκατ. ευρώ. Η μείωση
των επισφαλών δανείων επηρέασε και τα θετικά αποτελέσματα των τραπεζών, όπου το 2021 οι
δαπάνες για μη επιστρεπτέα δάνεια ήταν 63 εκατ. ευρώ έναντι 73 εκατ. ευρώ το 2020.

1.4

Τομέας Μεταφορών & Υποδομών

-Επενδύσεις 135 εκατ. ευρώ σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας
Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Blagoj Bocvarski πραγματοποίησε επίσκεψη στην
περιοχή μεταξύ Gradsko και Drenovo, όπου βρίσκεται υπό κατασκευή ο νέος εξπρές δρόμος
Gradsko-Prilep. "Επενδύουμε 135 εκατ. ευρώ σε τρεις δρόμους ταχείας κυκλοφορίας σε αυτό το
τμήμα της χώρας. Η κατασκευή του συγκεκριμένου δρόμου ξεκίνησε φέτος και αναμένεται να
ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του επόμενου έτους. Το τμήμα Gradsko-Drenovo έχει μήκος 15,5 χλμ.
και η κατασκευή του θα κοστίσει 24,7 εκατ. ευρώ.
-Συνάντηση Τελωνειακών Αρχών ΔΒΜ, Ελλάδας, Σερβίας, CEFTA, Κοινότητας Μεταφορών
Εκπρόσωποι των τελωνειακών διοικήσεων της Ελλάδας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Σερβίας
συναντήθηκαν στις 17.3.2022 στη συνοριακή πύλη Presevo-Tabanovce για να συζητήσουν τις
δυνατότητες της Συστηματικής Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δεδομένων (SEED) που λειτουργεί στα
Δυτικά Βαλκάνια (του βασικού συστήματος για την εφαρμογή των πράσινων διαδρόμων).
Εμπνευστές της επίσκεψης ήταν η Κοινότητα Μεταφορών και η Γραμματεία της CEFTA. Η εν λόγω
συνάντηση αναμένεται να οδηγήσει σε πιο δυναμική συνεργασία για τη δημιουργία Πράσινων
Διαδρόμων, η οποία θα αποφέρει οικονομικά οφέλη τόσο στην ΕΕ όσο και στη CEFTA, ανέφεραν οι
συμμετέχοντες.

1.5

Τομέας Επικοινωνιών/Πληροφορικής & Τεχνολογίας/Καινοτομίας

-Έκθεση Μετάβασης 2021-2022 για τη Βόρεια Μακεδονία της EBRD
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), παρουσίασε πρόσφατα την
«Έκθεση Μετάβασης 2021-2022» για τη Βόρεια Μακεδονία η οποία, μεταξύ άλλων παρακολουθεί
την εξέλιξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στη χώρα. Επισημαίνεται η ζωτική σημασία των
επενδύσεων στην εκπαίδευση και τις ψηφιακές δεξιότητες για την περαιτέρω ψηφιοποίηση της
χώρας. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι, το χαμηλό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων εξακολουθεί να
λειτουργεί περιοριστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας. Χαρακτηριστικά, σημαντικό
ποσοστό νέων, επαγγελματιών του χώρου, βρίσκουν διέξοδο σε αγορές εργασίας εκτός Βόρειας
Μακεδονίας, σε αναζήτηση επαγγελματικών ευκαιριών αλλού (brain drain). Είναι χαρακτηριστικό ότι,
ο νέος δείκτης ψηφιοποίησης της ΕΤΑΑ καταγράφει μεν κάποια πρόοδο αναφορικά με τις
προϋποθέσεις για τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών (59%) και την πραγματική χρήση ψηφιακών
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τεχνολογιών από ιδιώτες και εταιρείες (48%), ωστόσο απέχει πολύ από το επιθυμητό βάσει των
εξελίξεων στον τομέα. Στο πνεύμα αυτό, όπως δήλωσε η Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας κα A.
Angelovska-Bezoska, η Τράπεζα επιδιώκει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για συνεργασίες στον
τομέα της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, προς ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων. Η δε
οικονομία της χώρας άρχισε να ανακάμπτει από την κρίση που επέφερε η πανδημία κατά το δεύτερο
εξάμηνο του 2021, αλλά διαφαίνονται πιο αργοί ρυθμοί εξ αιτίας της εν εξελίξει ενεργειακής κρίσης,
καθώς και των ασταθών μεταβλητών παραγόντων του εξωτερικού περιβάλλοντος.
-Κέντρο Ανάπτυξης Τεχνολογιών στα Σκόπια από τον Όμιλο HTEC
Το υποκατάστημα της επιχείρησης ICT HTEC Group, το οποίο εδρεύει στα Σκόπια, με τη βοήθεια
της Κυβέρνησης, εγκαινίασε στα Σκόπια το πρώτο Κέντρο Ανάπτυξης Τεχνολογιών. Ο Διευθυντής
της εταιρείας κ. David Schoch δήλωσε ότι, το κέντρο θα επιτρέψει στους υπαλλήλους να
αναπτύξουν τις επαγγελματικές ικανότητες και δεξιότητές τους, ενώ οι επαγγελματίες θα είναι σε
θέση να εργαστούν σε μεγάλα έργα για παγκοσμίως καθιερωμένες εταιρείες χωρίς να χρειάζεται να
ταξιδέψουν σε άλλη πόλη ή χώρα. Το Κέντρο θα παρέχει τρίμηνα μαθήματα. Ο Όμιλος HTEC
βρίσκεται στο San Francisco των ΗΠΑ και διαθέτει κέντρα ανάπτυξης στη Βόρεια Μακεδονία, τη
Σερβία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Ρουμανία, την Ουγγαρία και τη Σλοβενία.

1.6

Αγροτικός τομέας και τομέας Τροφίμων

-Η Κυβέρνηση εγκρίνει πρόγραμμα οικονομικής στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης
Η Κυβέρνηση ενέκρινε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης το 2022.
"Το πρόγραμμα αφορά στην εφαρμογή πολιτικών αγροτικής ανάπτυξης, με στόχο τη στήριξη των
επενδύσεων στη γεωργία, την οικονομία των υδάτων και τις δημόσιες υποδομές, για τη βελτίωση
της ζωής στις αγροτικές περιοχές. Επικεντρώνεται, επίσης, στην παροχή σταθερής παραγωγής
ποιοτικών τροφίμων, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας στη γεωργία, στην παροχή σταθερού
επιπέδου εσόδων στη γεωργία, καθώς και στην προώθηση νέων τρόπων οργάνωσης σε τοπικό
επίπεδο, μέσω της καθιέρωσης συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα», ανέφερε η Κυβέρνηση
σε σχετικό δελτίο Τύπου. Επιπλέον, το πρόγραμμα αποσκοπεί στη στήριξη των γεωργικών
ενώσεων, στη διατήρηση της γενετικής ποικιλομορφίας των αυτοχθόνων γεωργικών φυτών και των
φυλών αγροτικών ζώων, στη βοήθεια για την εκτέλεση γεωργικών δραστηριοτήτων σε περιοχές με
περιορισμένες δυνατότητες. Το πρόγραμμα χρηματοδοτικής στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης το
2022 ανέρχεται σε 1,3 δισ. δηνάρια.
-Νέα μέτρα στήριξης της χοιροτροφίας
Ο Υπουργός Γεωργίας κ. Ljupco Nikolovski ενημέρωσε ότι, υπάρχουν επαρκείς ποσότητες κρέατος
στις εγχώριες αγορές, ώστε να μην υπάρξει αλλαγή στην τιμή του κρέατος την προσεχή περίοδο.
"Για να εξασφαλίσουμε την παραγωγή, διεξάγουμε επί του παρόντος αναλύσεις για τη θέσπιση και
εφαρμογή δύο νέων μέτρων: Πρόσθετη στήριξη 1.500 χοίρων άνω των 90 κιλών για την περίοδο
μεταξύ Φεβρουαρίου και Απριλίου, και άλλο ένα μέτρο για επιδοτήσεις μέχρι 3.000 δηνάρια ανά
χοιροτροφική εκμετάλλευση. Ελπίζουμε ότι τα μέτρα αυτά θα χρησιμεύσουν ως κίνητρο για την
χοιροτροφία στη χώρα μας", δήλωσε ο κ. Nikolovski. Οι χοιροτρόφοι χαιρέτισαν αυτές τις
αποφάσεις, αναφέροντας ότι παρόλο που αυτή τη στιγμή υπάρχει επαρκής ποσότητα χοιρινού
κρέατος για τις εγχώριες αγορές, οι χοιροτρόφοι στη Βόρεια Μακεδονία και την Ευρώπη
αντιμετωπίζουν προκλήσεις με τις αυξημένες τιμές των πρώτων υλών λόγω της οικονομικής και
ενεργειακής κρίσης. Εν τω μεταξύ, ο Οργανισμός Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων αποφάσισε
να χαλαρώσει τα μέτρα που ισχύουν για την προστασία από την αφρικανική πανώλη των χοίρων.
-Πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 250 εκατ. δηναρίων για τους αγρότες
Η Κυβέρνηση θα διαθέσει 250 εκατ. δηνάρια για να βοηθήσει τους αγρότες να μειώσουν το κόστος
παραγωγής. Ειδικότερα, η εν λόγω χρηματοδότηση αποσκοπεί στην κάλυψη του τεχνητού κόστους
λιπασμάτων των παραγωγών σιταριού και κριθαριού (θα διατεθούν 120 εκατ. δηνάρια), καθώς
επίσης και στη στήριξη μονάδων βοοειδών (αρνιών και χοίρων). Ο Υπουργός Γεωργίας, Δασοκομίας
και Οικονομίας Υδάτων ανέφερε ότι η χρηματοδότηση είναι πρόσθετη του υπάρχοντος
προγράμματος επιδοτήσεων. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από την 1η Μαΐου και οι αγρότες
θα λάβουν τη χρηματοδότηση μέχρι τις 30 Ιουνίου.
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-Δείκτες τιμών στη γεωργία (Φεβρουάριος 2022)
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Βόρειας Μακεδονίας, ο δείκτης
τιμών στη γεωργία τον Φεβρουάριο του 2022 αυξήθηκε κατά 16,2% στην κατηγορία «εισροές», ενώ
στην κατηγορία «εκροές» η παραγωγή αυξήθηκε κατά 8,0% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του
προηγούμενου έτους. Τον Φεβρουάριο του 2022, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2021, ο
δείκτης τιμών για τις εισροές 1 (αγαθά που καταναλώνονται επί του παρόντος στη γεωργία) ήταν
116,6 και ο δείκτης τιμών για τις εισροές 2 (επενδύσεις στη γεωργία) ήταν 111,2. Στην ομάδα εκροές
τον Φεβρουάριο 2022, σε σύγκριση με αντίστοιχο μήνα του 2021, ο δείκτης τιμών της Φυτικής
παραγωγής ήταν 108,8 και ο δείκτης τιμών της Κτηνοτροφικής παραγωγής ήταν 104,6.
-Προώθηση της αυτόχθονης ποικιλίας σταφυλιών Stanushina
Το Ινστιτούτο Γεωργίας στα Σκόπια πραγματοποίησε επιστημονικό συνέδριο αφιερωμένο στην
αυτόχθονη ποικιλία σταφυλιών της ΔΒΜ Stanushina, με τη συμμετοχή οινοπαραγωγών,
αμπελουργών και οινοποιών, καθώς και διπλωματών, εκπροσώπων του Πανεπιστημίου Αγ.
Κύριλλου και Μεθόδιου, αλλά και αξιωματούχων του Υπουργείου Γεωργίας, Δασοκομίας και
Υδάτινων Πόρων. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γεωργίας, η Stanushina είναι μια αυτόχθονη ποικιλία
σταφυλιών που προέρχεται από την οινοπαραγωγική περιοχή Tikvesh. Τα σταφύλια Stanushina
φτιάχνουν ένα φρέσκο, μεσαίου σώματος κρασί γεμάτο αρώματα φρούτων, όπως βατόμουρο,
κεράσι, ρόδι και φράουλα. Στο παρελθόν, πολλά κόκκινα κρασιά φτιάχνονταν από σταφύλια
Stanushina. Με τα χρόνια, ωστόσο, εισήχθησαν νέες διεθνείς ποικιλίες σταφυλιών και
αντικαταστάθηκαν σε μεγάλο βαθμό. Σκοπός του συνεδρίου ήταν η προώθηση της ποικιλίας σε
αμπελουργούς και οινοποιούς, καθώς και η ανάδειξη της ανάγκης ανάπτυξης δημόσιων πολιτικών
για τη διατήρηση των αυτοχθόνων ποικιλιών, την προστασία της βιοποικιλότητας και του
περιβάλλοντος της χώρας.

1.7

Βιομηχανικός Τομέας

-Επιχειρηματικές τάσεις στη μεταποιητική βιομηχανία (Φεβρουάριος 2022)
Οι διευθυντές των επιχειρηματικών οντοτήτων εκτίμησαν ότι ο δείκτης εμπιστοσύνης στη
μεταποιητική βιομηχανία τον Φεβρουάριο του 2022, ανέρχεται σε 13,8 και είναι 0,2 ποσοστιαίες
μονάδες χαμηλότερος σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2022 και 0,4 ποσοστιαίες μονάδες
χαμηλότερος σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2021. Η κατάσταση με τον τρέχοντα όγκο
παραγγελιών παραγωγής, τον Φεβρουάριο του 2022 είναι λιγότερο ευνοϊκή σε σύγκριση με τον
προηγούμενο μήνα ενώ οι προσδοκίες για τον όγκο παραγωγής τους επόμενους τρεις μήνες
παρέμειναν αμετάβλητες. Τα αποθέματα ετοίμων προϊόντων μειώθηκαν. Η εκτίμηση της οικονομικής
κατάστασης είναι πιο ικανοποιητική σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, αλλά λιγότερο
ικανοποιητική σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Ο αριθμός των
εργαζομένων αναμένεται να μειωθεί. Οι παράγοντες που είχαν τη μεγαλύτερη επίδραση στον
περιορισμό του όγκου παραγωγής ήταν: η έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού (15,1%),
ανεπαρκής εξωτερική ζήτηση (19,2%), αβεβαιότητα οικονομικού περιβάλλοντος (16,3%) και
ανεπαρκής εγχώρια ζήτηση (12,5%).

1.8

Τομέας Τουρισμού

-Τουρισμός, Ιανουάριος 2022
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Βόρειας Μακεδονίας, ο αριθμός
των τουριστών τον Ιανουάριο του 2022 ήταν 39.335 άτομα, εκ των οποίων το 52,9% ήταν εγχώριοι
τουρίστες και το 47,1% ήταν ξένοι τουρίστες. Ο αριθμός των διανυκτερεύσεων τον Ιανουάριο του
2022 ήταν 87.107, εκ των οποίων το 56,5% πραγματοποιήθηκε από εγχώριους τουρίστες και το
43,5% από ξένους τουρίστες. Ο συνολικός αριθμός των τουριστών τον Ιανουάριο 2022, σε σύγκριση
με τον Ιανουάριο 2021, αυξήθηκε κατά 40% και ο αριθμός των διανυκτερεύσεων αυξήθηκε κατά
33,9%. Ο αριθμός των εγχώριων τουριστών τον Ιανουάριο 2022, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του
2021, αυξήθηκε κατά 19,5%, ενώ ο αριθμός των ξένων τουριστών αυξήθηκε κατά 73,2%. Ο αριθμός
των διανυκτερεύσεων των εγχώριων τουριστών τον Ιανουάριο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο
μήνα του προηγούμενου έτους, αυξήθηκε κατά 22,0%. Οι διανυκτερεύσεις ξένων τουριστών
αυξήθηκαν κατά 53,4%.
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-Struga και Pogradec σε Κοινό Τουριστικό Πρόγραμμα
Οι Δήμοι Struga (Βόρεια Μακεδονία) και Pogradec (Αλβανία) θα διεξάγουν κοινό πρόγραμμα στον
τομέα του τουρισμού, το οποίο χρηματοδοτείται και υποστηρίζεται από την ΕΕ μέσω του
προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας. Με την ευκαιρία αυτή, οι Δήμαρχοι Struga και
Pogradec, κ.κ. Ramiz Merko και Ilir Xhakoli αντίστοιχα, πραγματοποίησαν πρόσφατα συντονιστική
συνάντηση, στην οποία καθόρισαν τις προτεραιότητες και τις δραστηριότητες του έργου,
συμπεριλαμβανομένου του ανοίγματος τοπικών τουριστικών γραφείων, της κατάρτισης των
εργαζομένων και της δημιουργίας νέων τουριστικών ικανοτήτων.

1.9

Τομέας Εμπορίου

-Νέα δέσμη μέτρων προς μετριασμό επιπτώσεων οικονομικής κρίσης
Βλ.
σχετικά
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-anaxora/infofile/79519.
-Απαγόρευση εξαγωγών σιτηρών και άλλων προϊόντων
Σύμφωνα με απόφαση της Κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας απαγορεύεται προσωρινά η
εξαγωγή προϊόντων όπως σιτάρι, κριθάρι, καλαμπόκι, αλεύρι σίτου, ηλιόσπορο και ηλιέλαια, έως και
τις 15.04 τ.έ.. Πρόκειται για προληπτικό μέτρο διασφάλισης επάρκειας τροφίμων εξαιτίας των
επιπτώσεων του πολέμου στην Ουκρανία.
-Πάνω από το 70% του ηλεκτρονικού εμπορίου διεξάγεται εγχώρια
Σύμφωνα με έρευνα της Ένωσης για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο της ΔΒΜ (AETM) πάνω από το 70%
των ηλεκτρονικών καταστημάτων στη χώρα δεν προσφέρουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε
άλλες χώρες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ιδιοκτήτες αυτών των επιχειρήσεων ανέφεραν ως
προκλήσεις τα διοικητικά εμπόδια και τα έξοδα, τις προκλήσεις αποστολής και τους διαφορετικούς
νόμους και κανονισμούς σχετικά με τις διαδικτυακές αγορές σε άλλες χώρες. Η έρευνα διεξήχθη σε
συνεργασία με το "Mystery Shopping" και υποστηρίζεται από τη CEFTA. Διενεργήθηκε σε
αντιπροσωπευτικό δείγμα 160 ηλεκτρονικών καταστημάτων. Στην έρευνα, οι ιδιοκτήτες e-shop
ανέφεραν επίσης ως προβλήματα την έλλειψη δεξιοτήτων για πιο προηγμένες ηλεκτρονικές αγορές,
δυστοκία στην εξεύρεση τεχνικών λύσεων, τις συναλλαγματικές ισοτιμίες κλπ.

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.35/2022 από 17 Μαρτίου 2022, είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ Σκοπίων στη διαδικτυακή πύλη AGORA:
https://agora.mfa.gr/infofiles/TEnders%20No%2035_2022%20mk.pdf
-Συνάντηση Δημάρχου Σκοπίων με τον Βαλκανικό Συνασπισμό Γυναικών
Η Δήμαρχος του μητροπολιτικού Δήμου των Σκοπίων, κα Danela Arsovska, πραγματοποίησε
συνάντηση εργασίας με τον Βαλκανικό Συνασπισμό Γυναικών (Balkan Women Coalition). Η
συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο εργασιών workshop (13-20.3.2022) για την ανάπτυξη
της κοινωνικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο, στο πλαίσιο του έργου
«Ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων/επιχειρηματικότητας» για τη χρονική περίοδο από το
2020 έως το 2022. Το έργο, στο οποίο συμμετέχουν η Βόρεια Μακεδονία, η Αλβανία, η ΒοσνίαΕρζεγοβίνη, η Βουλγαρία, η Ελλάδα, η Τουρκία και το Μαυροβούνιο, χρηματοδοτείται από το
πρόγραμμα της ΕΕ Erasmus + 2020-2022.
-Αριθμός ενεργών επιχειρηματικών οντοτήτων στην Βόρεια Μακεδονία (2021)
Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Βόρειας
Μακεδονίας, ο αριθμός των ενεργών επιχειρηματικών οντοτήτων το 2021 ήταν 72.922, αριθμός
μειωμένος, σε σύγκριση με το 2020, κατά 0,2%. Ο αριθμός των ενεργών επιχειρηματικών φορέων
μειώθηκε περισσότερο στις «Τέχνες, την ψυχαγωγία και την αναψυχή» (2,6%), ενώ η μεγαλύτερη
αύξηση σημειώθηκε στον τομέα «Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, ατμού και
κλιματισμού» (13,6%). Οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη συμμετοχή ήταν το «Χονδρικό και το λιανικό
εμπόριο», «επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών» με 30,0% και «Μεταποίηση» με
10,9%, ενώ τη λιγότερη εκπροσώπηση παρουσίασαν οι κλάδοι «Παροχή ηλεκτρισμού, φυσικού
αερίου, ατμού και κλιματισμού» (0,3%), «Ύδρευση, αποχέτευση, διαχείριση απορριμμάτων και
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δραστηριότητες αποκατάστασης» (0,3%) και «Ορυχεία και λατομεία» (0,3%). Σύμφωνα με τα ίδια
στοιχεία, το υψηλότερο ποσοστό (82,0%) αφορά επιχειρηματικές οντότητες με 1-9
απασχολούμενους και ακολουθούν οι επιχειρηματικές οντότητες χωρίς απασχολούμενους ή οι
οντότητες με αδιευκρίνιστο αριθμό (χωρίς στοιχεία για απασχολούμενους) (8,2%), και φορείς με 1019 απασχολούμενους (4,5%). Το ποσοστό των φορέων με 20-49 απασχολούμενους ήταν 3,0%, οι
οντότητες με απασχολούμενους 50-249 συμμετείχαν με 2,0%, ενώ οι οντότητες με 250 και άνω
απασχολούμενους είχαν μερίδιο μόλις 0,3%.
-Επενδύσεις 7,5 εκατ. ευρώ στο αεροδρόμιο των Σκοπίων
Σύμφωνα με ενημέρωση του Διευθυντή της εταιρείας TAV κ. Metin Batak, η επιχείρηση σκοπεύει να
επενδύσει 7,5 εκατ. ευρώ για την πλήρη αποκατάσταση του διαδρόμου του Διεθνούς Αεροδρομίου
των Σκοπίων. "Η αποκατάσταση αυτή θα χρειαστεί περίπου 50 ημέρες για να ολοκληρωθεί, χρόνος
κατά τον οποίο το αεροδρόμιο δεν θα είναι λειτουργικό. Η τελευταία αποκατάσταση έγινε το 1996. Οι
κατασκευαστικές εργασίες θα πραγματοποιούνται καθημερινά μεταξύ 09:00 π.μ. και 05:00 μ.μ. και
κατά τη διάρκεια αυτών των ωρών δεν θα πραγματοποιούνται προσγειώσεις ή απογειώσεις στο
αεροδρόμιο", δήλωσε ο κ. Batak. Επιβεβαίωσε επίσης ότι με την έναρξη του θερινού δρομολογίου
των πτήσεων στις 28 Μαρτίου, η TAV θα εισαγάγει εκ νέου αρκετές αεροπορικές γραμμές που είχαν
διακοπεί εξ αιτίας της πανδημίας COVID-19, όπως με Σόφια, Μόσχα, Αγία Πετρούπολη και Κίεβο.

2. Οικονομικές ειδήσεις
-Το Υπουργείο Οικονομικών θα υλοποιήσει έργα αξίας 25 εκατ. ευρώ
Το Υπουργείο Οικονομικών ενημερώνει ότι θα υλοποιήσουν έργα ενεργειακής απόδοσης μέσω της
μονάδας Έργου Βελτίωσης Δημοτικών Υπηρεσιών (MSIP). "Λάβαμε στήριξη από την Παγκόσμια
Τράπεζα για το έργο αυτό ύψους 25 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 10,5 εκατ. ευρώ θα παρασχεθούν
με τη μορφή δανείου από την Παγκόσμια Τράπεζα. Τα κονδύλια για τα δημοτικά έργα θα διατεθούν
με τη μορφή δανείων (80%) και επιχορηγήσεων (20%). Οι Δήμοι θα είναι σε θέση να επιστρέψουν το
δάνειο σε διάστημα μεταξύ 7 και 12 ετών", ενημερώνουν από το Υπουργείο Οικονομικών.
-Η Βόρεια Μακεδονία θα εκδώσει ευρωομόλογο ύψους 600 εκατ. ευρώ
Ο Υπουργός Οικονομικών της Βόρειας Μακεδονίας ανήγγειλε ότι η χώρα θα προχωρήσει στην
έκδοση, στις διεθνείς αγορές, ευρωομολόγου ύψους 600 εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος του
οποίου θα διατεθεί για την κάλυψη του ελλείμματος του προϋπολογισμού το τρέχον έτος. Ο
Υπουργός Οικονομικών της Βόρειας Μακεδονίας ανέφερε ότι οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και
των πρώτων υλών θα έχουν σίγουρα επιπτώσεις στην οικονομία της χώρας και πρόσθεσε ότι η
Κυβέρνηση θα αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη της οικονομίας το
τρέχον έτος. Η πρόβλεψη της Κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας είναι πως το 2022 το ΑΕΠ της
χώρας θα αυξηθεί κατά 4,6%, ωστόσο οικονομολόγοι δεν συμμερίζονται αυτή την αισιόδοξη
πρόβλεψη.
-Μέσος μηνιαίος ακαθάριστος μισθός (Ιανουάριος 2022)
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης του μέσου μηνιαίου μεικτού
μισθού που καταβάλλεται ανά εργαζόμενο τον Ιανουάριο του 2022, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο
του 2021, ήταν 106,1. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση του μέσου μηνιαίου μεικτού μισθού ανά
εργαζόμενο στους τομείς: Διαμονή και διατροφή, δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών (14,2%),
λοιπές δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και χονδρικό και λιανικό εμπόριο (14,0%), επισκευή
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών (10,7%). Αύξηση του μέσου μηνιαίου μεικτού μισθού
ανά μισθωτό σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα καταγράφηκε στους τομείς: Γεωργία, δασοκομία
και αλιεία (7,6%), δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής εργασίας (6,7%) και άλλες
δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών (5,0%). Ο μέσος μηνιαίος μεικτός μισθός που καταβλήθηκε
ανά εργαζόμενο τον Ιανουάριο του 2022 ήταν 44.762 δηνάρια (ήτοι περίπου 727 ευρώ).

3. Ευρωπαϊκή προοπτική
-Διασυνοριακή συνεργασία Ελλάδας-ΔΒΜ με το έργο "Holy Water"
Σε εξέλιξη είναι οι τεχνικές συναντήσεις του χρηματοδοτούμενου από το IPA Προγράμματος
Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας- Βόρειας Μακεδονίας έργου με το ακρωνύμιο "Holy Water",
στον Δήμο Πρεσπών. Εταίροι του έργου είναι ο Δήμος Resen, το “NI Institute and Museum- Bitola”,
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η Εφορία Αρχαιοτήτων του Δήμου Φλώρινας, η ΜΚΟ Προστασίας Πρεσπών από την Ελλάδα. Το
έργο αναμένεται να υλοποιηθεί στη διάρκεια του τρέχοντος έτους.
-Διασυνοριακή συνεργασία Βόρειας Μακεδονίας-Βουλγαρίας ύψους 31 εκατ. ευρώ
Η κοινή ομάδα εργασίας Βόρειας Μακεδονίας-Βουλγαρίας ολοκλήρωσε τις εργασίες της για το
πρόγραμμα IPA 2021-2027 για την τρίτη προγραμματική περίοδο. Ο Υφυπουργός Τοπικής
Αυτοδιοίκησης κ. Zoran Dimitrovski χαιρέτισε τη δέσμευση των αρμόδιων φορέων και των δύο
χωρών κατά την προετοιμασία του προγράμματος και τόνισε τη σημασία του για τους πολίτες και
των δύο χωρών. "Το πρόγραμμα για διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ Βόρειας Μακεδονίας και
Βουλγαρίας θέτει στη διάθεσή μας 31 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα οποία
μπορούμε να υλοποιήσουμε σημαντικά έργα και στις δύο χώρες ", δήλωσε ο κ. Dimitrovski. Ανέφερε
δε ότι, στο πλαίσιο αυτού του έργου, προβλέπεται η κατασκευή νέου και η αποκατάσταση του
υπάρχοντος δρόμου για τη σύνδεση του Berovo με τη Strumica και η αποκατάσταση της συνοριακής
διάβασης Klepalo. Η ανακοίνωση της πρώτης δημόσιας πρόσκλησης για έργα σε τρεις τομείς
προτεραιότητας στο πλαίσιο του προγράμματος έχει προγραμματιστεί για το 2023.
-Ανοικτή πρόσκληση της ΕΕ για διασυνοριακή συνεργασία Σερβίας-ΔΒΜ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δεύτερη δημόσια πρόσκληση για οργανώσεις πολιτών στη Σερβία
για έργα διασυνοριακής συνεργασίας με οργανισμούς από τη Βόρεια Μακεδονία, τα οποία θα είναι
ανοικτά για εφαρμογή έως τις 8 Ιουνίου 2022. Η πρόσκληση επικεντρώνεται στο πρόγραμμα
διασυνοριακής συνεργασίας για την περίοδο 2016-2020 και καλύπτει τομείς όπως η
ανταγωνιστικότητα, ο τουρισμός, το περιβάλλον, η κλιματική αλλαγή, η κοινωνική ανάπτυξη κ.λπ.
Θα δοθεί προτεραιότητα σε έργα για τη βελτίωση της απασχόλησης και της κινητικότητας του
εργατικού δυναμικού, ενώ θα ακολουθήσουν έργα στον τομέα του τουρισμού και της διατήρησης της
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι υποψήφιοι μπορούν να λάβουν επιχορηγήσεις από
100.000 έως 200.000 ευρώ.
-IPARD ΙΙΙ (2021 – 2027, για την ενίσχυση του αγροτικού τομέα της Βόρειας Μακεδονίας
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το Πρόγραμμα IPARD ΙΙΙ (2021-2027), για την ενίσχυση της
γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης της Βόρειας Μακεδονίας. Προβλέπονται επενδύσεις σε:
πάγια στοιχεία ενεργητικού για γεωργικές εκμεταλλεύσεις και για τη μεταποίηση και την εμπορία
γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων, έργα αγρο-οικολογίας και βιολογικής παραγωγής, την
εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης (προσέγγιση LEADER), αγροτικές δημόσιες υποδομές,
διαφοροποίηση αγροκτημάτων και ανάπτυξη επιχειρήσεων, τεχνική βοήθεια και συμβουλευτική. Ο
εγκεκριμένος ενδεικτικός προϋπολογισμός προβλέπει συνολική χρηματοδοτική στήριξη από την Ε.Ε.
ύψους 97 εκατ. ευρώ ενώ 128 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από εθνικούς πόρους.

4. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
-Η Κρατική Ελεγκτική Υπηρεσία και το UNDP υπογράφουν Μνημόνιο Κατανόησης
Η Κρατική Ελεγκτική Υπηρεσία και το UNDP υπέγραψαν Μνημόνιο Κατανόησης το οποίο καθορίζει
μελλοντικές κοινές δράσεις, με στόχο την οικοδόμηση ενός ακόμα πιο αποδοτικού συστήματος
ελέγχου στη χώρα.
-Επιχειρηματικό Φόρουμ από τη Βόρεια Μακεδονία και την Τσεχική Δημοκρατία στα Σκόπια
Στις 15.3.2022 πραγματοποιήθηκε στα Σκόπια Επιχειρηματικό Φόρουμ μεταξύ της Βόρειας
Μακεδονίας και της Τσεχικής Δημοκρατίας. Οι επιχειρήσεις είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τις
δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεών τους. Ο Υφυπουργός Βιομηχανίας και
Εμπορίου της Τσεχίας κ. Eduard Muřický δήλωσε ότι πολλές τσεχικές εταιρείες ενδιαφέρονται να
καθιερώσουν συνεργασία με επιχειρήσεις από τη Βόρεια Μακεδονία. "Φαίνεται ότι οι μεγαλύτερες
δυνατότητες συνεργασίας εντοπίζονται στις βιομηχανίες μεταφορών και ενέργειας. Οι τσεχικές
εταιρείες μπορούν να προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και να παρέχουν
τεχνολογίες για την ανάπτυξη έξυπνων και βιώσιμων πόλεων", δήλωσε ο κ. Muřický. Ο
εκπρόσωπος του Τσεχικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Jiři Hansl εξέφρασε την ελπίδα ότι πολύ
σύντομα οι επιχειρήσεις θα βιώσουν τα οφέλη της ενσωμάτωσης στην ΕΕ, όπως και οι Τσεχικές.
"Μια αγορά με πάνω από 500 εκατ. καταναλωτές αγαθών και υπηρεσιών παρέχει ατελείωτες
ευκαιρίες", δήλωσε ο κ. Hansl. Σημειώνεται ότι, το Εμπορικό Επιμελητήριο της Τσεχίας και τα
Εμπορικά Επιμελητήρια της Βόρειας Μακεδονίας (SSK) υπέγραψαν πρόσφατα Μνημόνιο
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Συνεργασίας για την προώθηση της οικονομικής συνεργασίας και την αύξηση του εμπορίου μεταξύ
των δύο χωρών.
-Επενδυτική συνεργασία ΔΒΜ-ΗΑΕ
Επενδυτικές ευκαιρίες σε βασικά μεγάλα έργα της χώρας συζητήθηκαν στη συνάντηση μεταξύ του
Υπουργού Οικονομικών κ. Fatmir Besimi και του Γενικού Διευθυντή του Ταμείου Ανάπτυξης του
Αμπού Ντάμπι (ADFD), κ. Mohammed Saif Al Suwaidi και του Εκτελεστικού Διευθυντή κ. Rashed
Alkaabi. Η ADFD εξέφρασε ενδιαφέρον να συμμετάσχει σε προγράμματα χρηματοδότησης, ειδικά
στη γεωργία και τον τουρισμό. Το Ταμείο Ανάπτυξης του Abu Dhabi, ως ένα από τα σημαντικότερα
επενδυτικά ταμεία παγκοσμίως, χρηματοδοτεί στρατηγικά αναπτυξιακά έργα παρέχοντας δάνεια σε
κυβερνήσεις αναπτυσσόμενων χωρών, βοηθώντας τις να επιτύχουν τους αναπτυξιακούς στόχους
και τις προτεραιότητές τους. Το επενδυτικό τους κεφάλαιο εκτιμάται σε δισεκατομμύρια δολάρια. Τα
περισσότερα έργα επικεντρώνονται στους τομείς των μεταφορών, της στέγασης, της γεωργίας, της
ενέργειας, των υδάτων και της βιομηχανίας, παράλληλα με τις κοινωνικές υπηρεσίες, την
εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη. Το Ταμείο έχει επίσης άμεσες επενδύσεις σε διάφορες
εταιρείες και ιδιωτικά χαρτοφυλάκια σε συνεργασία με τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Επενδύει
επίσης έμμεσα στις αγορές μέσω καταθέσεων και ομολόγων.
-Εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές συμφωνίες ΔΒΜ-Βουλγαρίας
Υπεγράφη Πρόγραμμα Συνεργασίας στην Εκπαίδευση μεταξύ των Υπουργών Παιδείας Βουλγαρίας
και Βόρειας Μακεδονίας, σύμφωνα με το οποίο προβλέπονται ανταλλαγές φοιτητών, υποτροφίες
(έως και 4 υποτροφίες για πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές), προγράμματα κατάρτισης. Οι δυο
χώρες υπέγραψαν επίσης πρόγραμμα πολιτιστικής συνεργασίας και μνημόνια συνεργασίας σε
νεολαία και αθλητισμό. Περιλαμβάνουν κοινό πολιτιστικό ημερολόγιο, υποτροφίες για νέους
καλλιτέχνες, εκθέσεις νεολαίας, ακόμα και φιλικό ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ των δύο
κυβερνήσεων.
-Συμφωνίες διασυνοριακής συνεργασίας ΔΒΜ-Αλβανίας
Στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΕ για δήμους» και του προγράμματος διασυνοριακής
συνεργασίας μεταξύ Βόρειας Μακεδονίας και Αλβανίας, υπεγράφησαν συνολικά 19 συμφωνίες,
οκτώ εκ των οποίων προορίζονται για δήμους της ΔΒΜ (Veles, Radovish, Tetovo, Aerodrom,
Skopje, Vrapciste, Ohrid, Strumica) και 11 επιχορηγήσεις (ύψους 10,7 εκατ. ευρώ) για την
υλοποίηση έργων στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας με την Αλβανία. Το Υπουργείο
Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Βόρειας Μακεδονίας και ο Ελβετικός Οργανισμός Συνεργασίας
συγχρηματοδοτούν έως και το 15% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών αυτών των
επιχορηγήσεων. Τα έργα αποσκοπούν σε βελτίωση των συνθηκών περιβαλλοντικής προστασίας,
αύξηση της κινητικότητας, βελτίωση των κοινωνικών υπηρεσιών, εισαγωγή ηλεκτρονικών
υπηρεσιών. Τα έργα θα εφαρμοστούν στους Δήμους.

5. Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος
-Επιθεωρήσεις για την εφαρμογή της "Κυριακής ως Μη Εργάσιμης Ημέρας"
Συνεχίζονται οι επιθεωρήσεις της Κρατικής Επιθεώρησης Εργασίας αναφορικά με την εφαρμογή του
νόμου για την Κυριακή ως μη εργάσιμης ημέρας για τους εργαζόμενους. Σύμφωνα με στοιχεία της
Επιθεώρησης, κατά τη διάρκεια 347 επιθεωρήσεων, διαπιστώθηκαν 56 παρατυπίες. Σε 14
εργοδότες επιβλήθηκαν μέτρα απαγόρευσης άσκησης της δραστηριότητας για 15 ημέρες, σύμφωνα
με τις ποινικές διατάξεις του νόμου περί εργασιακών σχέσεων. Επίσης, μέχρι στιγμής 44 εργοδότες
έχουν καταβάλει τον μισθό με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις για εργασία τις Κυριακές, ενώ 5
εργοδότες δεν έχουν συμμορφωθεί με τη νομική λύση και έχουν επιβληθεί κυρώσεις πλημμελήματος
εναντίον τους.
-Επιχειρησιακό Σχέδιο Απασχόλησης
Η Κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας ενέκρινε το Επιχειρησιακό Σχέδιο Απασχόλησης για το 2022,
το οποίο περιλαμβάνει μέτρα για τη δημιουργία και τη στήριξη νέων θέσεων εργασίας και την
αύξηση της απασχόλησης του πληθυσμού, ιδίως των νέων ηλικίας κάτω των 29 ετών. Τα μέτρα θα
καλύψουν συνολικά περίπου 15 χιλ. άτομα, και για όλα τα προγράμματα απασχόλησης, η
Κυβέρνηση θα δαπανήσει 1,8 δισ. δηνάρια (30 εκατ. ευρώ).
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-Ενεργός πληθυσμός στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας (2021)
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το 2021, το εργατικό δυναμικό στη
Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας αριθμούσε 943.004 άτομα, εκ των οποίων 795.087
απασχολούνταν, ενώ 147.917 ήταν άνεργοι. Το ποσοστό δραστηριότητας την περίοδο αυτή ήταν
56,0, το ποσοστό απασχόλησης 47,2, ενώ το ποσοστό ανεργίας 15,7.
-Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού 2021 στη χώρα
Τα πρώτα αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού, που διενεργήθηκε από την 5η έως την
30η Σεπτεμβρίου 2021 στη Βόρεια Μακεδονία, κατέδειξαν ότι στη χώρα ζουν μόνιμα περίπου
1.800.000 κάτοικοι. Συμπεριλαμβανομένης της διασποράς, ο πληθυσμός ανέρχεται στα 2.100.000
άτομα (καταγράφηκαν μέσω της ηλεκτρονικής αυτοαπογραφής του πληθυσμού συνολικά περί τις
300.000 άτομα). Ο συνολικός δε αριθμός των ατόμων που διαθέτουν Ενιαίο Αριθμό Μητρώου
(αντίστοιχο του ΑΦΜ) της Βόρειας Μακεδονίας ανέρχεται στα 2.500.000.
-Καινοτόμο οικολογικό μοντέλο ανακύκλωσης στον Δήμο των Σκοπίων
Η Δήμαρχος του Δήμου Σκοπίων, κα Danela Arsovska, υπέγραψε τη συμφωνία για την υλοποίηση
του Ευρωπαϊκού Έργου Re-Construct, για την εφαρμογή κυκλικού μοντέλου για την αντιμετώπιση
των κατασκευαστικών αποβλήτων. Το έργο χρηματοδοτείται από την ΕΕ μέσω του προγράμματος
IPA για τους δήμους και θα πραγματοποιηθεί σε περίοδο τριών ετών. «Ο βασικός στόχος αυτού του
έργου είναι να αυξήσει και να βελτιώσει τις ικανότητες της πόλης των Σκοπίων για μετάβαση σε
κυκλική οικονομία και βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των κατασκευαστικών αποβλήτων», δήλωσε η
κα Arsovska.

6. Εκδηλώσεις και εκθέσεις
-Επιχειρηματική αποστολή στα Σκόπια από το AmCham (21-22.3.2022)
Στις 21-22.3 τ.έ. πραγματοποιήθηκε στα Σκόπια, για πρώτη φορά, Επιχειρηματικό Forum, μετά
συναφούς Επιχειρηματικής Αποστολής, με τίτλο “Business Beyond Borders”, το οποίο συνδιοργάνωσε το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και το Αμερικανικό Εμπορικό
Επιμελητήριο στη Βόρεια Μακεδονία. Eνεργό υποστήριξη παρείχαν οι Πρεσβείες των ΗΠΑ σε
Σκόπια και Αθήνα, καθώς και το Γραφείο ΟΕΥ της Ελληνικής Πρεσβείας στα Σκόπια. Συμμετείχαν
περισσότερες από 30 εταιρείες και από τις δύο χώρες, ενώ έλαβαν χώρα περί τις 30 B2B
συναντήσεις. Από πλευράς κρατικών επαφών, πραγματοποιήθηκαν 5 συνολικά B2G συναντήσεις.
Χαιρετισμούς απηύθυναν οι Πρόεδροι των ως άνω Επιμελητηρίων, ενώ εισαγωγικές ομιλίες
εκφώνησαν ο αρμόδιος για τις οικονομικές υποθέσεις Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης της ΔΒΜ, κ.
Fatmir Bytyqi, η Πρέσβης των ΗΠΑ στη Βόρεια Μακεδονία, κα Kate Marie Byrnes, ο
Επιτετραμμένος της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, κ. David Burger, καθώς και από πλευράς
Ελληνικής Πρεσβείας, η Σύμβουλος της Πρεσβείας, κα Γεωργία Ανδρεάδη. Από πλευράς ΔΒΜ,
παρουσιάσθηκαν οι ευκαιρίες συνεργασίας και επενδύσεων που προσφέρει η χώρα μέσω διαφόρων
προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων και ο Νόμος για τις Στρατηγικές Επενδύσεις, με έμφαση σε
βασικούς τομείς της βιομηχανίας, όπως ενέργεια, τεχνολογία / καινοτομία, μεταποίηση και
παραγωγή, εφοδιαστική αλυσίδα, υποδομές, κατασκευές και αγροτεχνολογία.
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